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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur b'mod ġenerali jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi estiż il-perjodu 
ta' protezzjoni għall-artisti u l-produtturi ta' fonogrammi minn 50 għal 95 sena. Filwaqt li hu 
tal-fehma li l-proposta tirrifletti b'mod għaqli l-fatt li l-artisti qegħdin dejjem aktar jgħixu 
aktar mill-perjodu eżistenti ta' protezzjoni ta' 50 sena, ir-rapporteur mhux qed jipproponi 
emendi għal din l-estensjoni.

Il-proposta tinkludi wkoll miżuri ta' akkumpanjament bħall-istabbiliment ta' fond għal 
mużiċisti ta' sessjoni u għandha l-għan ukoll li tintroduċi mod uniformi kif jiġi kkalkulat il-
perjodu ta' protezzjoni li japplika għal kompożizzjoni mużikali bil-kliem li jkun fiha l-
kontribuzzjoni ta' bosta awturi. Stati Membri differenti japplikaw sistemi differenti għal 
kompożizzjonijiet bħal dawn magħmula b'mod konġunt. Dan iwassal għal diffikultajiet fl-
amministrazzjoni tad-drittijiet tal-awtur madwar il-Komunità kollha u diffikultajiet fit-tqassim 
transkonfinali tal-ħlasijiet tad-drittijiet għall-isfruttament li jseħħ fi Stati Membri differenti. 
Ir-rapporteur jappoġġja l-proposta biex jiġu armonizzati r-regoli f'dan ir-rigward, peress li hu 
tal-fehma li d-differenzi attwali qed ifixklu t-tħaddim effettiv tas-Suq Intern.

Filwaqt li jappoġġja b'mod ġenerali l-idea li jiġu introdotti klawżoli "użah jew itilfu" fil-
kuntratti bejn l-artisti u l-produtturi ta' fonogrammi, ir-rapporteur madankollu huwa tal-fehma 
li għandhom jiddaħħlu xi bidliet f'din il-parti tal-proposta. 

L-ewwelnett, fil-każ ta’ bosta artisti li rrekordjati flimkien, il-proposta attwali tobbligahom li 
jaġixxu b’mod konġunt biex itemmu l-kuntratti tagħhom dwar it-trasferiment jew l-
assenzjazzjoni. Dan ifisser li 50 sena wara li jkun sar l-irrekordjar, l-artisti fil-fatt ikollhom 
jaqblu. Dan mhuwiex realistiku u r-rapporteur huwa tal-fehma li dan għandu jinbidel sabiex 
ikunu jistgħu jaġixxu individwalment. 
It-tieni nett, il-proposta attwali tirreferi għall-possibilità li l-artist jingħata żmien raġonevoli 
biex jisfrutta l-prestazzjoni tiegħu, li d-drittijiet tagħha jkunu waslu biex jiskadu. Madankollu, 
fil-proposta huwa ssuġġerit sena għal dan. Ir-rapporteur għal opinjoni ma jqisx li dan huwa 
żmien raġonevoli u huwa tal-fehma li ħames snin ikunu aktar xierqa f'dan ir-rigward.

Ir-rapporteur qed jipproponi wkoll li tiġi inkluża emenda li tistieden lill-Kummissjoni biex 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim tal-miżuri ta' tranżizzjoni 
wara ħames snin.
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-artisti ġeneralment jibew il-karrieri 
tagħhom ta’ età żgħira u t-terminu attwali 
ta’ protezzjoni ta’ 50 sena fir-rigward tal-
prestazzjonijiet iffissati fuq fonogrammi u 
għal fonogrammi ħafna drabi ma 
jipproteġix il-prestazzjonijiet tagħhom 
matul ħajjithom kollha. Għaldaqstant, l-
artisti jħabbtu wiċċhom ma’ differenza fl-
introjtu fl-aħħar snin ta’ ħajjithom. Ħafna 
drabi dawn lanqas ikunu jistgħu jiddependu 
fuq id-drittijiet tagħhom li jipprevjenu jew 
jirrestrinġu l-użu oġġezzjonabbli tal-
prestazzjonijiet tagħhom li jseħħ matul 
ħajjithom. 

(5) L-artisti ġeneralment jibdew il-karrieri 
tagħhom ta’ età żgħira u t-terminu attwali 
ta’ protezzjoni ta’ 50 sena fir-rigward tal-
iffissar ta' prestazzjonijiet ħafna drabi ma 
jipproteġix il-prestazzjonijiet tagħhom 
matul ħajjithom kollha. Għaldaqstant, l-
artisti jħabbtu wiċċhom ma’ differenza fl-
introjtu fl-aħħar snin ta’ ħajjithom. Ħafna 
drabi dawn lanqas ikunu jistgħu jiddependu 
fuq id-drittijiet tagħhom li jipprevjenu jew 
jirrestrinġu l-użu oġġezzjonabbli tal-
prestazzjonijiet tagħhom li jseħħ matul 
ħajjithom.

Ġustifikazzjoni

Il-kontribut kreattiv tal-artisti kollha għandu jkun rikonoxxut u rifless fil-modifika tad-
direttiva. Sabiex jinkiseb dan il-għan, il-kamp ta’ applikazzjoni tal-proposta għandu jiġi estiż 
biex l-artisti awdjoviżivi jkunu jistgħu jibbenefikaw ukoll mit-terminu estiż ta’ protezzjoni; 
għaldaqstant qed jiġi propost li titħassar id-distinzjoni bejn l-iffissar tal-prestazzjoni fuq 
fonogramma jew fuq mezz ieħor. (Marbuta mal-emenda dwar l-Artikolu 3 - paragrafu 1 tad-
Direttiva 2006/116/KE.)

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-terminu ta’ protezzjoni għall-iffissar 
ta’ prestazzjonijiet u għall-fonogrammi 

(7) It-terminu ta’ protezzjoni għall-iffissar 
ta’ prestazzjonijiet u għall-fonogrammi 
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għandu għalhekk jiġi estiż għal 95 sena 
wara l-pubblikazzjoni tal-fonogramma u l-
prestazzjoni ffissata fiha. Jekk il-
fonogramma jew il-prestazzjoni ffissata 
fuq il-fonogramma ma tkunx ġiet 
ippubblikata fi żmien l-ewwel 50 sena, 
allura t-terminu ta' protezzjoni għandu 
jdum 95 sena mill-ewwel komunikazzjoni 
lill-pubbliku.

għandu għalhekk jiġi estiż għal 95 sena 
wara l-punt massimu relevanti.

Ġustifikazzjoni

Il-kontribut kreattiv tal-artisti kollha għandu jkun rikonoxxut u rifless fil-modifika tad-
direttiva. Sabiex jinkiseb dan il-għan, il-kamp ta’ applikazzjoni tal-proposta għandu jiġi estiż 
biex l-artisti awdjoviżivi jkunu jistgħu jibbenefikaw ukoll mit-terminu estiż ta’ protezzjoni; 
għaldaqstant qed jiġi propost li titħassar id-distinzjoni bejn l-iffissar tal-prestazzjoni fuq 
fonogramma jew fuq mezz ieħor. (Marbuta mal-emenda dwar l-Artikolu 3 - paragrafu 1 tad-
Direttiva 2006/116/KE.)

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-fini ta’ ċertezza legali għandu 
jkun previst li fin-nuqqas ta’
indikazzjonijiet ċari għall-kuntrarju, it-
trasferiment kuntrattwali jew it-
trasferiment tad-drittijiet fl-iffissar tal-
prestazzjoni, konkluż qabel id-data sa 
meta l-Istati Membri għandhom jadottaw 
miżuri li jimplimentaw id-direttiva, 
għandu jkompli jipproduċi l-effetti tiegħu 
għat-terminu estiż. 

(9) L-Istati Membri għandhom jibqgħu 
ħielsa milli jadottaw dispożizzjonijiet dwar 
l-interpretazzjoni, adattament, tmiem u 
aktar eżekuzzjoni ta’ kuntratti li 
jirregolaw it-trasferiment jew l-
allokament tad-drittijiet tal-protagonist 
fil-fissazzjoni tal-prestazzjoni tiegħu għal 
produttur ta’ fonogramm konklużi qabel 
l-estensjoni tal-perjodu ta’ żmien ta’ 
protezzjoni ġej minn din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Ma jidhirx adattat li l-bidliet proposti għad-Direttiva 2006/116/KE jimmodifikaw regoli tal-
Istati Membri dwar l-interpretazzjoni, adattament, tmiem u aktar eżekuzzjoni ta’ kuntratti li 
jirregolaw it-trasferiment jew l-allokament tad-drittijiet tal-protagonist fil-fissazzjoni tal-
prestazzjoni tiegħu għal produttur ta’ fonogramm. Għalhekk regoli nazzjonali dwar kif 
drittijiet tal-protagonisti huma trasferiti , allokati u kif il-kuntratti dwar responsabilitajiet 
bħal dawn u trasferimenti huma mitmuma għandhom jirregolaw l-eżerċizzju tal-klawsola 
'użah jew titilfu' kif maħsub fl-Artikolu 10a, paragrafu 6.

Emenda 4
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-ewwel miżura tranżitorja ta’ 
akkumpanjament ma għandhiex timplika 
piż amministrattiv mhux proporzjonat fuq 
produtturi ta’ fonogrammi żgħar u ta’ 
daqs medju. Għalhekk, l-Istati Membri 
għandhom ikunu ħielsa li jeżentaw ċerti 
produtturi ta’ fonogrammi li jitqiesu 
żgħar u medji minħabba d-dħul annwali 
miksub bl-isfruttamenti kummerċjali ta’ 
fonogrammi.

imħassar

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Dawn il-fondi għandhom jitwarrbu 
biss għall-benefiċċju ta’ artisti li l-
prestazzjonijiet tagħhom jinsabu ffissati 
fuq fonogramma u li trasferew id-drittijiet 
tagħhom lill-produttur ta’ fonogramma 
kontra ħlas ta’ darba. Il-fondi mwarrba 
b’dan il-mod għandhom jitqassmu lil artisti 
mhux magħrufa mill-inqas darba fis-sena 
fuq bażi individwali. L-Istati Membri 
jistgħu jeżiġu li d-distribuzzjoni ta’ dawn 
il-fondi tiġi fdata lil soċjetajiet ta’ ġestjoni 
kollettiva li jirrappreżentaw lill-artisti. 
Meta d-distribuzzjoni ta' dawn il-fondi tiġi 
fdata lis-soċjetajiet ta’ ġestjoni kollettiva, 
ir-regoli nazzjonali dwar dħul li ma jistax 
jiġi distribwit jistgħu jiġu applikati. 

(13) Dawn il-fondi għandhom jitwarrbu 
biss għall-benefiċċju ta’ artisti li l-
prestazzjonijiet tagħhom jinsabu ffissati 
fuq fonogramma u li trasferew id-drittijiet 
tagħhom lill-produttur ta’ fonogramma 
kontra ħlas ta’ darba. Il-fondi mwarrba 
b’dan il-mod għandhom jitqassmu lil artisti 
mhux magħrufa mill-inqas darba fis-sena 
fuq bażi individwali. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-distribuzzjoni ta’ 
dawn il-fondi tiġi fdata lil soċjetajiet ta’ 
ġestjoni kollettiva li jirrappreżentaw lill-
artisti. Ir-regoli nazzjonali dwar dħul li ma 
jistax jiġi distribwit jistgħu jiġu applikati.

Emenda 6
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premess 14 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Sabiex jerġa' jinstab bilanċ fil-
kuntratti fejn il-protagonisti, jitrasferixxu 
d-drittijiet esklussivi tagħhom, fuq il-bażi 
ta' ħlas ta' drittijiet, lil produttur ta' 
fonogramm, għandu jkun hemm 
kundizzjoni ta' 'rekord nadif' marbuta 
mal-perjodu ta’ żmien ta' estensjoni għal 
dawk l-artisti li jkunu assenjaw id-
drittijiet esklussivi tagħhom imsemmija 
hawn fuq lill-produtturi ta' fonogrammi 
bi ħlas. Sabiex l-artisti jiksbu benefiċċju 
sħiħ mill-perjodu ta’ żmien estiż ta' 
protezzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li fil-ftehimiet bejn il-produtturi 
ta' fonogrammi u l-protagonisti jkun 
hemm ħlas ħieles minn kull piż ta' 
drittijiet jew ta' tnaqqis skont il-kuntratt 
waqt il-perjodu estiż.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija essenzjali għall-partijiet f'kuntratt li għandhom l-obbligu li jwettqu 
biex igawdu d-drittijiet kollha dovuti lilhom għall-perjodu estiż, kontra ċaħda minn naħa ta' 
produttur, fuq il-bażi li l-ħlasijiet bil-quddiem lill-artisti jkunu għadhom ma sarux. Mingħajr 
din id-dispożizzjoni addizzjonali, l-estensjoni tat-terminu ta' protezzjoni fl-aħħar mill-aħħar 
tista' tkun ta' benefiċċju biss għal minoranza ta' artisti.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premess 15 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Fejn fonogramm fih il-fissazjoni 
tal-prestazzjonijiet ta’ pluralità ta’ 
protagonisti, l-Istati Membri għandhom 
ikunu ħielsa li jiddeċiedu jekk il-
protagonisti jistgħu jwaqqfu t-
trasferiment jew il-ħidma b’mod konġunt 
jew individwalment.
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Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2006/116/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jekk l-iffissar ta’ prestazzjoni b’mod 
ieħor milli fuq fonogramma jkun 
ippubblikat legalment jew ikkomunikat 
legalment lill-pubbliku f'dan il-perjodu, id-
drittijiet għandhom jiskadu 50 sena mid-
data tal-ewwel pubblikazzjoni bħal din jew 
l-ewwel komunikazzjoni bħal din lill-
pubbliku, liema minnhom tkun l-ewwel,

- jekk l-iffissar ta’ prestazzjoni b’mod 
ieħor milli fuq fonogramma jkun
ippubblikat legalment jew ikkomunikat 
legalment lill-pubbliku f'dan il-perjodu, id-
drittijiet għandhom jiskadu 95 sena mid-
data tal-ewwel pubblikazzjoni bħal din jew 
l-ewwel komunikazzjoni bħal din lill-
pubbliku, liema minnhom tkun l-ewwel,

Ġustifikazzjoni

Id-diskriminazzjoni bejn l-artisti tal-mużika u dawk fil-qasam awdjoviżiv hija inaċċettabbli 
peress li d-Direttiva 93/98/KEE, li l-verżjoni kodifikata tagħha hija d-Direttiva 2006/116/KE, 
ma tiddiskriminax bejn artisti differenti), ghaldaqstant il-ħolqien ta' metodi differenti għall-
istess kategorija ta' artisti hija diskriminatorja skont il-Liġi Ewropea u tmur kontra t-
trattament nazzjonali. Barra minn hekk mhemmx raġuni għal diskriminazzjoni bħal din.

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2006/116/KE
Artikolu 10a – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li 
produttur ta’ fonogrammi li d-dħul 
annwali tiegħu, matul is-sena ta’ qabel 
dik li għaliha tħallset ir-rimunerazzjoni 
msemmija, ma jaqbiżx il-livell minimu ta’ 
€ 2 miljun, ma jkollux l-obbligu li 
jiddedika mill-inqas 20 fil-mija tad-dħul li 
hu kiseb, matul is-sena ta’ qabel dik li 
għaliha tħallset ir-rimunerazzjoni 
msemmija, mir-riproduzzjoni, 
distribuzzjoni u disponibbiltà ta’ dawn il-

imħassar
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fonogrammi li fir-rigward tagħhom, 
permezz tal-Artikolu 3 (1) u (2) fil-
verżjoni tagħhom qabel l-emenda mid-
Direttiva [// niżżel: in-numru ta’ din id-
direttiva li temenda]/KE, l-artist u l-
produttur ta’ fonogrammi ma jibqgħux 
protetti fil-31 ta’ Diċembru tas-sena 
kkonċernata.

Ġustifikazzjoni

Billi l-miżura tranżitorja ta’ akkumpanjament (ta' 20 fil-mija) titqies skont id-dħul nett, ma 
jkunx hemm spejjeż sproporzjionati għall-SMEs, għalhekk biex jiġi żgurat li l-artisti kollha 
jibbenefikaw minn dawn il-flejjes, ikun raġjionevoli li dawn jiġu inklużi fil-miżura.

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2006/116/KE
Artikolu 10a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jirregolaw jekk 
tistax tiġi imposta amministrazzjoni mis-
soċjetajiet ta’ ġestjoni kollettiva tad-dritt li 
tinkiseb rimunerazzjoni supplimentari 
annwali msemmija fil-paragrafu 3, u sa 
liema punt.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguarw li
d-dritt li tinkiseb rimunerazzjoni 
supplimentari annwali msemmija fil-
paragrafu 3 jiġi amministrat mis-soċjetà 
ta’ ġestjoni kollettiva.

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu simplifikati l-proċeduri amministrattivi, is-soċjetajiet ta’ ġestjoni kollettiva 
għandhom jiġu fdati bl-amministrazzjoni tar-rimunerazzjoni annwali supplimentari. (Marbuta 
mal-emenda tal-Premessa 13)

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2006/116/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk, wara l-mument li fih, permezz tal-
Artikolu 3 (1) u (2) fil-verżjoni tagħhom 

6. Jekk, wara l-mument li fih, permezz tal-
Artikolu 3 (1) u (2) fil-verżjoni tagħhom 
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qabel l-emenda mid-Direttiva [// niżżel: in-
numru ta’ din id-direttiva li temenda]/KE, 
l-artist u l-produttur ta’ fonogrammi ma 
jibqgħux ikunu protetti fir-rigward, 
rispettivament, tal-iffissar tal-prestazzjoni 
u l-fonogramma, il-produttur ta’ 
fonogrammi jieqaf milli joffri kopji tal-
fonogramma għall-bejgħ fi kwantità 
suffiċjenti jew milli jagħmilha disponibbli 
għall-pubbliku, b’mezzi bil-fili jew bla fili, 
b’tali mod li l-membri tal-pubbliku jistgħu 
jkollhom aċċess għalihom minn post u fi 
żmien magħżul minnhom b'mod 
individwali, l-artist jista' jtemm il-kuntratt 
ta' trasferiment jew assenjazzjoni. Fejn 
fonogramma jkun fiha l-iffissar ta' 
prestazzjonijiet ta' pluralità ta’ artisti, dawn 
jistgħu jtemmu l-kuntratti tagħhom ta’ 
trasferiment jew assenjazzjoni b’mod 
konġunt biss. Jekk il-kuntratt ta’ 
trasferiment jew assenjazzjoni jintemm 
skont is-sentenzi 1 jew 2, id-drittijiet tal-
produttur ta’ fonogrammi fil-fonogramma 
għandhom jiskadu.

qabel l-emenda mid-Direttiva [// niżżel: in-
numru ta’ din id-direttiva li temenda]/KE, 
l-artist u l-produttur ta’ fonogrammi ma 
jibqgħux ikunu protetti fir-rigward, 
rispettivament, tal-iffissar tal-prestazzjoni 
u l-fonogramma, il-produttur ta’ 
fonogrammi jieqaf milli joffri kopji tal-
fonogramma għall-bejgħ fi kwantità 
suffiċjenti jew milli jagħmilha disponibbli 
għall-pubbliku, b’mezzi bil-fili jew bla fili, 
b’tali mod li l-membri tal-pubbliku jistgħu 
jkollhom aċċess għalihom minn post u fi 
żmien magħżul minnhom b'mod 
individwali, l-artist jista' jtemm il-kuntratt 
ta' trasferiment jew assenjazzjoni. Fejn 
fonogramma jkun fiha l-iffissar ta' 
prestazzjonijiet ta' pluralità ta’ artisti, dawn 
jistgħu jtemmu l-kuntratti tagħhom ta’ 
trasferiment jew assenjazzjoni bi qbil mal-
liġijiet nazzjonali li japplikaw. Jekk il-
kuntratt ta’ trasferiment jew assenjazzjoni 
jintemm skont is-sentenzi 1 jew 2, id-
drittijiet tal-produttur ta’ fonogrammi fil-
fonogramma għandhom jiskadu.

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li l-artisti jaġixxu b'mod konġunt mhux realistiku. 

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 4
Direttiva 2006/116/KE
Artikolu 10a – paragrafu 6 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, sena wara l-mument li fih, permezz 
tal-Artikolu 3 (1) u (2) fil-verżjoni 
tagħhom qabel l-emenda mid-Direttiva [// 
niżżel: in-numru ta’ din id-direttiva li 
temenda]/KE, l-artist u l-produttur ta’ 
fonogrammi ma jibqgħux protetti fir-
rigward, rispettivament, tal-iffissar tal-
prestazzjoni u l-fonogramma, il-
fonogramma ma ssirx disponibbli għall-

Jekk, ħames snin wara l-mument li fih, 
permezz tal-Artikolu 3 (1) u (2) fil-verżjoni 
tagħhom qabel l-emenda mid-Direttiva [// 
niżżel: in-numru ta’ din id-direttiva li 
temenda]/KE, l-artist u l-produttur ta’ 
fonogrammi ma jibqgħux protetti fir-
rigward, rispettivament, tal-iffissar tal-
prestazzjoni u l-fonogramma, il-
fonogramma ma ssirx disponibbli għall-
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pubbliku, b’mezzi bil-fili jew bla fili, b’tali 
mod li l-membri tal-pubbliku jistgħu 
jkollhom aċċess għalihom minn post u fi 
żmien magħżul minnhom b’mod 
individwali, id-drittijiet tal-produttur ta’ 
fonogrammi fil-fonogramma u d-drittijiet 
tal-artisti li għandhom x’jaqsmu mal-
iffissar tal-prestazzjoni tagħhom għandhom 
jiskadu.

pubbliku, b’mezzi bil-fili jew bla fili, b’tali 
mod li l-membri tal-pubbliku jistgħu 
jkollhom aċċess għalihom minn post u fi 
żmien magħżul minnhom b’mod 
individwali, id-drittijiet tal-produttur ta’ 
fonogrammi fil-fonogramma u d-drittijiet 
tal-artisti li għandhom x’jaqsmu mal-
iffissar tal-prestazzjoni tagħhom għandhom 
jiskadu.

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li l-artisti jaġixxu b'mod konġunt mhux realistiku. Barra minn hekk, il-premessa 16 
tirreferi għall-possibilità li l-artist jingħata żmien raġonevoli biex jisfrutta l-prestazzjoni 
tiegħu, li d-drittijiet tagħha jkunu waslu biex jiskadu. Madankollu, sena mhix meqjusa żmien 
raġonevoli, u ħames snin huma aktar xierqa.

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5a (ġdid)
Direttiva 2006/116/KE
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 11a
Rappurtar
Fi żmien ħames snin mid-data tad-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva .../.../KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ ...*, 
il-Kummissjoni għandha tressaq rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar l-operat tad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 10a(3) sa (5) ta’ din id-Direttiva.
* ĠU: Jekk jogħġbok niżżel in-numru u d-data ta’ 
din id-Direttiva.”

Ġustifikazzjoni

 Ir-rappurtar se jagħmilha possibbli għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill li jissorveljaw 
l-effett tal-bidliet, b'mod partikolari fir-rigward tal-miżuri ta' tranżizzjoni.
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