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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2006/116/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-terminu ta' 
protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati 
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0464),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 47(2), 55 u 95 tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0281/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li ikkunsidra r-rapport ta' Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur u tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu -1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2006/116/KE
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Għandha tiddaħħal il-premessa li 
ġejja:
"(14a) Sabiex jerġa' jinstab bilanċ fil-
kuntratti fejn l-artisti, jitrasferixxu d-
drittijiet esklussivi tagħhom, fuq il-bażi ta' 
ħlas ta' drittijiet, lil produttur ta' 
fonogramm, għandu jkun hemm 
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kundizzjoni ta' 'rekord nadif'  marbuta 
mat-terminu 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 mit-
terminu estiż ta' protezzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li fil-
ftehimiet bejn il-produtturi ta' 
fonogrammi u l-artisti jkun hemm ħlas 
ħieles minn kull piż ta' drittijiet jew ta' 
tnaqqis skont il-kuntratt waqt il-perjodu 
estiż."

Or. en

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 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2006/116/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – it-tieni sentenza

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-tieni sentenza tal-Artikolu 3(1) 
għandha tiġi mibdula b’dan li ġej: 

1) It-tieni sentenza tal-Artikolu 3(1) 
għandha tiġi mibdula b’dan li ġej: 

“Madankollu, “Madankollu, 
- 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,

- jekk l-iffissar ta’ prestazzjoni fuq - jekk l-iffissar ta’ prestazzjoni fuq 



PR\748046MT.doc 7/9 PE414.350v01-00

MT

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.”

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.”

Or. en

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.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rapporteur jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li għandha l-għan li ttejjeb il-qagħda 
soċjali tal-artisti, u b’mod partikolari l-mużiċisti tal-istudjo, filwaqt li tqis li l-artisti qegħdin 
jgħixu dejjem aktar mill-perjodu eżistenti ta’ 50 sena ta’ protezzjoni għall-prestazzjonijiet 
tagħhom.

Il-proposta prinċipali tad-Direttiva tinvolvi l-estensjoni tat-termini ta' protezzjoni għall-artisti 
u l-produtturi ta' fonogrammi minn 50 sena għal 95 sena imma tipprovdi wkoll diversi miżuri 
oħra bħat-twaqqif ta' fond għall-mużiċisti tal-istudjo u l-introduzzjoni ta' klawżoli tat-tip 
"jintilef jekk ma jsirx użu" fil-kuntratti bejn l-artisti u l-produtturi ta' fonogrammi. 

Mill-punt legali, il-proposti jinvolvu l-emenda tad-Direttiva 2006/116/KE tat-12 ta' Diċembru 
2006 fit-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċertu drittijiet relatati. Dik id-
Direttiva kkodifikat u ħadet preċedenza fuq id-Direttiva 93/98/KE ta' qabel f'dak li jirrigwarda 
t-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċertu drittijiet relatati (spiss msejjħa d-
"Direttiva tat-Terminu") mingħajr ma għamlet bidliet sustanzjali.

L-intenzjoni tal-proposti hija li kemm l-artisti u kemm il-produtturi tal-mużika jiksbu 
benefiċċju.

It-terminu estiż jagħti benefiċċju lill-artisti li jkomplu jaqilgħu l-flus fuq perjodu ta' żmien 
addizzjonali. Terminu ta' 95 sena għandu jgħaqqad id-distakk fid-dħul li l-artisti jiffaċċjaw 
meta jagħlqu s-70 sena, hekk kif l-eżibizzjonijiet tagħhom li seħħew fl-età ta' 20 sena jibdew 
jitilfu l-protezzjoni tagħhom. Huma jkunu jistgħu jibqgħu eliġibbli għal ħlas ta' kull darba li 
jixxandru, ħlas għall-eżibizzjoni tagħhom f'postijiet pubbliċi bħall-bars u d-diskoteki, u għal 
ħlasijiet ta' kumpens għall-ikuppjar privat tal-eżibizzjonijiet tagħhom.

It-terminu estiż jibbenefika wkoll il-produtturi ta' diski. Dan jiġġenera aktar dħul mill-bejgħ 
ta' diski fil-ħwienet u fl-Internet.

Il-proposti joffru wkoll metodu uniformi sabiex jiġi kkalkulat it-terminu ta' protezzjoni, f'dak 
li jirrigwarda kompożizzoni mużikali, li jkun fiha l-kontributi ta' artisti differenti peress li fil-
biċċa l-kbira tal-każijiet il-mużika tinkiteb minn aktar minn artist wieħed; madwar l-UE 
kollha, it-terminu ta' protezzjoni ta' kompożizzjoni mużikali tiskadi 70 sena wara l-mewt tal-
aħħar awtur, kemm jekk huwa l-awtur tal-lirika u kemm jekk huwa l-kompożitur tal-mużika.

Il-proposta tal-Kummissjoni intenzjonata biex jiġi applikat metodu uniformi għall-kalkolu tat-
terminu ta' protezzjoni tal-kompożizzjonijiet mużikali bil-lirika, fil-każ li kompożizzjoni 
mużikali tiġi ppublikata flimkien mal-lirika t-terminu ta' protezzjoni jkun ikkalkulat mill-
mewt tal-aħħar persuna superstiti: l-awtur tal-lirika jew il-kompożitur tal-mużika.

Id-differenzi attwali fit-terminu ta' protezzjoni, b'mod partikulari bejn l-Ewropa u l-Istati 
Uniti, qed joħolqu inċertezza u piraterija speċjalment fil-qasam diġitali fejn mhemmx fruntieri 
u x-xogħlijiet jistgħu jintużaw fl-istess ħin f'pajjiżi differenti.  Termini differenti ta' 
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protezzjoni jistgħu jgħinu l-iżivlupp tal-piraterija u dan huwa fatt li ma jistax jinċaħad: 
prestazzjonijiet li saru pubbliċi f'pajjiżi jistgħu jiġu distribwiti permezz tal-Internet f'pajjiżi 
oħra fejn ikunu għadhom protetti. Fl-aħħar, l-Ewropea għandha l-kapaċità li tipproteġi l-artisti 
tagħha, li huma waħda mill-aktar espressjonijiet importanti ta' diversità kulturali.

Jekk it-terminu ta' protezzjoni jsir indaqs ma' dak tal-Istati Uniti din tkun opportunità għall-
ekonomija Ewropea biex tkompli tavvanza fil-progress fl-Istrateġija ta' Liżbona għat-tkabbir u 
l-impjiegi, li rrikonoxxiet l-importanza partikulari li jkunu promossi l-industriji kreattivi. Fi 
żmien fejn l-industriji kreattivi msejsa fuq il-propjetà intellettwali qed jiġġeneraw persentaġġ 
li dejjem qed jikber tal-Prodott Gross Domestiku, id-distakk attwali bejn it-terminu ta' 
protezzjoni fl-UE u fl-Istati Uniti qed ipoġġi lill-kumpaniji tad-diski u lill-artisti Ewropej fi 
żvantaġġ kompetittiv.

Sabiex l-industrija tal-mużika Ewropea tkun verament kompetittiva fis-suq globali, jeħtieġ li 
l-UE tagħlaq id-distakk billi żżid it-terminu ta' protezzjoni għal 95 sena biex b'hekk ikun 
hemm kundizzjonijiet indaqs mas-sieħeb kummerċjali prinċipali tal-Ewropa. Perjodu aqsar 
ma jagħtix dawn ir-riżultati.

Barra minn hekk, l-estensjoni tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-artisti ssir aktar essenzjali għall-
artisti kkonċernati minħabba ż-żieda attwali fl-għomor tal-popolazzjoni f'dawn l-aħħar snin. 
Sfortunatament ħafna artisti jiksbu popolarità u suċċess f'żogħżithom għalhekk huwa 
essenzjali li jirċievu l-apprezzament ekonomiku ġust meta jikbru fl-età kull darba li xogħlhom 
jiġi ppubblikat.

Barra minn hekk, terminu estiż jinkoraġġixxi d-diversità kulturali: jekk it-terminu ma 
jinbidilx, opri artistiċi antiki li bil-mod jibdew jitilfu l-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur se 
jkollhom vantaġġ inevitabbli bi ħsara għax-xogħolijiet kontemporanji. Barra minn hekk, dawn 
tal-aħħar jibdew ifittxu li jissodisfaw dawn is-swieq fejn il-protezzjoni hija itwal, u jinjoraw 
is-sejħa ta' kontenut lokali u diversifikat.

Fl-aħħar, irid ikun hemm fehma li n-nuqqas ta' status xieraq jpoġġi l-artisti Ewropej 
f'diffikulta biex jgħixu mill-arti tagħhom, indifferentement mid-daqs tal-kontribut tagħhom fl-
ekonomija tal-kultura fl-UE. Il-maġġoranza l-kbira tal-artisti ftit għandhom aċċess għas-
sigurtà soċjali, għall-kumpens għall-qgħad jew għall-ħarisen tal-saħħa u s-sikurezza u b'mod 
ġenerali jiffaċċjaw prattiċi kuntratwalli inġusti li huma mxerrda ħafna. F'dan il-kuntest, id-
dħul maħluq mid-drittijiet tal-propjetà intellettwali jirrappreżenta għajn vitali ta' dħul għall-
artisti.
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