
AD\625506XM.doc PE 374.024v03-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

2006/2008(INI)

20.7.2006

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Mejju 2005 dwar 
tmexxija kollettiva transkonfinali tad-dritt ta' l-awtur u drittijiet relatati għal 
servizzi leġittimi ta' mużika 'online'
(2005/737KE)

Rapporteur għall-opinjoni: Manolis Mavrommatis



PE 374.024v03-00 2/6 AD\625506XM.doc

MT

PA_NonLeg



AD\625506XM.doc 3/6 PE 374.024v03-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni tiegħu għal 
riżoluzzjoni:

1. Jilqa' r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni u jistidinha biex tippreżenta mill-aktar fis 
possibbli wara konsultazzjoni mill-qrib mal-partijiet interessati u wara riċerka bir-reqqa 
tas-suq, proposta legali xierqa sabiex tirregola b'mod effiċjenti l-immaniġġjar kollettiv 
tad-dritt ta' l-awtur u d-drittijiet relatati fl-industrija tal-mużika, filwaqt li tqis il-karattru 
speċifiku ta' l-era diġitali u l-bżonn li jinżamm bilanċ bejn il-garanzija għad-diversità 
kulturali Ewropea, il-ħarsien ta' repertorji lokali, il-promozzjoni tal-kreattività u l-ħarsien 
ta' l-interessi kemm tas-sidien tad-drittijiet u kemm ta' min jagħmel użu kummerċjali 
minnhom;

2. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma effettwatx proċess ta' konsultazzjoni wiesa' u bir-reqqa 
mal-partijiet interessati u mal-Parlament Ewropew qabel ma adottat din ir-
Rakkomandazzjoni, u jenfasizza l-ħtieġa għal konsultazzjoni xierqa mal-kategoriji kollha 
tas-sidien tad-drittijiet fl-attivitajiet regolatorji kollha tal-ġejjieni f'dan il-proċess, sabiex 
tiġi żgurata rappreżentazzjoni ġusta u bbilanċjata tad-drittijiet tagħhom;

3. Jirrikonoxxi li kompetizzjoni akbar fl-immaniġġjar kollettiv tad-dritt ta' l-awtur u tad-
drittijiet relatati fl-industrija tal-mużika jistgħu, jekk ikunu ġusti u trasparenti u fiċ-
cirkustanzi t-tajba, iħarsu l-pożizzjoni ta' l-awturi fl-Ewropa (inklużi l-awturi lokali u r-
repertorju ta' minoranzi) u jinkoraġġixxu d-diversità kulturali fl-Ewropa;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tassessja inizjattivi xierqa biex tiżgura aċċess pubbliku 
wiesa' u kontinwu għar-repertorji, inklużi dawk iżgħar jew lokali, konformi mal-
Konvenzjoni ta' l-UNESCO dwar il-Ħarsien u l-Promozzjoni tad-Diversità ta' l-
Espressjonijiet Kulturali, minħabba il-karattru partikulari ta' l-era diġitali iżda jitqiesu 
wkoll l-impatti diretti u indiretti li dan ikollu fuq il-pożizzjoni ġenerali ta' l-awturi u fuq 
id-diversità kulturali.

5. Jafferma li l-mużika m'hijiex merkanzija u li dawk li jimmaniġġjaw b'mod kollettiv id-
drittijiet (CRM) huma prinċipalment organizzazzjonijiet ta' mingħajr qligħ, u li għalhekk 
jekk tiġi introdotta sistema bbażata fuq kompetizzjoni mingħajr rażan, tista' ma tkunx fl-
interess ta' l-awturi u tal-promozzjoni tad-diversità kulturali u tal-kreattività fl-Ewropa;

6. Jifhem u jappoġġa d-dispożizzjonijiet dwar il-possibilità eżistenti għas-sidien tad-drittijiet 
li jagħżlu min jimmaniġġja b'mod kollettiv id-drittijiet (CRM), li jiddeterminaw id-
drittijiet fdati 'online' u l-ambitu territorjali tagħhom u d-dritt li jirtiraw id-drittijiet mis-
CRM jew li jgħadduhom għal CRM ieħor, u jenfasizza l-importanza li titqies l-effiċjenza 
tal-koperazzjoni bejn is-CRMs ukoll biex jitħarsu l-interessi tas-sidien iżghar u lokali tad-
drittijiet u b'hekk biex tiġi mħarsa d-diversità kulturali;

7. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-effetti potenzjalment negattivi ta' xi dispożizzjonijiet tar-
Rakkommandazzjoni dwar repertorji lokali u dwar diversità kulturali għax dawn jistgħu 
jinvolvu r-riskju li jiffavorixxu konċentrazzjoni ta' drittijiet fl-akbar CRMs; jikkunsidra li 
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għandu jiġi vvalutat l-impatt ta' kull attività għall-introduzzjoni ta' kompetizzjoni bejn min 
jimmaniġġja d-drittijiet biex jiġbdu s-sidien tad-drittijiet bl-ogħla profitt ;

8. Jemmen li s-sistema ta' ftehimiet ta' rappreżentazzjoni reċiproka għandha tinżamm, 
għaliex tippermetti lil dawk kollha li jużawhom b'mod individwali jew kummerċjali li 
jkollhom mingħajr diskriminazzjoni l-istess aċċess għar-repertorju tad-dinja, tiżgura 
ħarsien aħjar għas-sidien tad-drittijiet, tiggarantixxi diversità kulturali reali u tistimula 
kompetizzjoni ġusta fis-suq intern;

9. Jemmen li l-possibilità għas-sidien tad-drittijiet li jagħżlu CRM hu liema hu l-Istat 
Membru li fih hu lokalizzat, filwaqt li jistimula kompetizzjoni fis-suq intern għandu:

- ikun akkompanjat minn miżuri adegwati biex iħarsu u jippromwovu d-diversità ta' l-
espressjonijiet kulturali, b'mod speċjali billi joffru lil min jużahom repertorji kbar 
diversifikati, b'mod partikulari repertorji lokali,

- jiżgura li s-sidien kollha tad-drittijiet, hi liema hi n-nazzjonalità jew ir-residenza 
tagħhom, jirċievu parti ġusta mir-'royalties' kemm hu possibbli direttament,

- ma jippermettix lis-sidien tad-drittijiet bl-ogħla profitti li jsaħħu s-supremazija tagħhom 
għad-detriment tas-sidien tad-drittijiet bi qligħ aktar baxx,

u li għaldaqstant għandu jkun hemm valutazzjoni bir-reqqa tal-konsegwenzi;

10. Jikkunsidra wkoll li l-interessi ta' l-awturi u għalhekk tad-diversità kulturali fl-Ewropa 
jkunu moqdija l-aħjar bl-introduzzjoni ta' sistema kompetittiva ġusta u trasparenti li tevita 
pressjoni 'l isfel fuq id-dħul ta' l-awturi;

11. Jilqa' kull sforz magħmul biex tiġi stimulata l-kompetizzjoni fis-suq intern kif ukoll il-
mira li tiġi promossa d-distribuzzjoni internazzjonali ta' xogħlijiet mużikali, huwa liema 
huwa is-CRM li jimmaniġġja d-dritt ta' l-awtur, filwaqt li jiġi kkunsidrat li kull repertorju,
kemm jekk ikun magħruf ħafna jew le, għandu jkun ittrattat bl-istess mod.

12. Huwa konvint li s-sistema eżistenti ta' CRMs nazzjonali sejra tkompli tilgħab irwol 
importanti biex tipprovdi appoġġ soċjali lill-awturi ż-żgħar u biex tippromwovi diversità 
kulturali, anke jekk taħt kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni akbar;

13. Jirrimarka li n-netwerk eżistenti tas-CRMs nazzjonali jilgħab irwol importanti biex jiġi 
pprovdut appoġġ finanzjarju għall-promozzjoni ta' repertorju Ewropew ġdid u dak tal-
minoranzi u li dan m'għandux jintilef;

14. Barra minn hekk jaħseb li biex jiġi żgurat it-tħaddim sħiħ u komplet tas-sistema ta' 
reċiproċità għall-ġid tas-sidien kollha tad-drittijiet, huwa kruċjali li tiġi pprojbita kull 
forma ta' mandat esklussiv bejn is-sidien il-kbar tad-drittijiet u s-CRMs għall-ġbir dirett 
tar-'royalties' fl-Istati Membri kollha, għax dan iwassal għall-estinzjoni f'qasir żmien tas-
CRMs nazzjonali u jdgħajfu l-pożizzjoni tar-repertorju tal-minoranzi u tad-diversità 
kulturali fl-Ewropa;

15. Jilqa' s-sejħa għat-tmexxija aħjar tas-CRMs, bit-titjib tar-regoli dwar trasparenza, nuqqas 
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ta' diskriminazzjoni u responsabiltà;  

16. Jistieden lill-Istati Membri u lis-CRMs biex jiżguraw rappreżentazzjoni ġusta tas-sidien 
tad-drittijiet fis-CRMs u għaldaqstant il-parteċipazzjoni tagħhom ekwilibrata fil-proċess 
intern tad-deċiżjonijiet;

17. Jaħseb li s-sistema eżistenti tal-ġbir reċiproku tar-'royalties' għandha tinżamm, sabiex il-
kompetizzjoni tiġi introdotta fuq il-bażi tas-servizzi li s-CRMs jistgħu joffru u l-
kummissjonijiet li jitħallsu u li lil min jużahom tinħarġilhom liċenzja fuq il-bażi tat-tariffa 
applikata mis-CRM fil-pajjiż fejn il-mużika tintuża; barra minn dan jappella lill-Istati 
Membri biex jiġi żgurat li min jużahom b'mod kummerċjali japplika għall-kunsensi legali 
neċessarji u li jħallas kif xieraq ir-'royalties' ġusti lill-kategoriji kollha tas-sidien tad-
dritttijiet;

18 Jaħseb li kull meta d-drittijiet jiġu mmaniġġjati kollettivament, mekkaniżmi effettivi u 
ġusti għas-soluzzjoni tat-tilwim għandhom jigu introdotti fl-Istati Membri biex jiġi żgurat 
li s-sidien tad-drittijiet u dawk li jużawhom ikollhom aċċess għal mezzi biex tintlaħaq 
soluzzjoni għat-tilwim, mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' kulħadd għal reviżjoni 
ġudizzjali;

19. Jappoġġja l-idea li CRM għandu jkun liberu li jipprovdi lil dawk li jużawh b'mod 
kummerċjali bbażati kullimkien fl-Unjoni Ewropea liċenzji pan-Ewropej u għal varjetà ta' 
repertorji biex jiġu użati 'online' (inklużi l-użi ta' telefonija mobbli), fuq kundizzjonijiet 
ġusti u nnegozjati individwalment u mingħajr diskriminazzjoni bejn dawk li jużawhom;
jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel valutazzjoni ta' l-impatt ta' liċenzja globali għal 
servizzi 'online' u ta' l-effetti tagħha fuq is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali ta' l-awturi

20. Jemmen li l-eżistenza ta' 'one-stop shops' minn fejn utenti kummerċjali jistgħu jiksbu 
liċenzja li tkopri r-repertorju dinji għat-territorju li jeħtieġu, flimkien ma' grad għoli ta' 
protezzjoni għas-sidien tad-drittijiet billi jiġi evitat il-'forum-shopping' (utenti li jfittxu s-
CRM li tipprovdi l-orħos liċenzji), għandha tkun fiċ-centru tal-koperazzjoni mill-qrib bejn 
is-CRMs.
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