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Rapport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta għal direttiva 

Premessa 39 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(39) Kollaborazzjoni bejn il-fornituri 

tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jaħżnu u jipprovdu l-aċċess lill-pubbliku 

għal ammonti kbar ta' xogħlijiet jew 

materja oħra protetti bid-drittijiet tal-

awtur imtellgħa mill-utenti u d-detenturi 

tad-drittijiet tagħhom hija essenzjali 

għall-funzjonament tat-teknoloġiji, bħal 

teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut. 

F'każijiet bħal dawn, id-detenturi tad-

drittijiet għandhom jipprovdu d-dejta 

neċessarja biex jippermettu li s-servizzi 

jidentifika l-kontenut tagħhom u s-servizzi 

għandhom ikunu trasparenti lejn id-

detenturi tad-drittijiet fir-rigward tat-

teknoloġiji użati, biex jippermettu l-

valutazzjoni ta' kemm dawn ikunu xierqa. 

Is-servizzi għandhom b'mod partikolari 

jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet 

b'informazzjoni dwar it-tip ta' teknoloġiji 

użati, il-mod li fih jitħaddmu kif ukoll ir-

rata ta' suċċess tagħhom għar-

rikonoxximent ta' kontenut tad-detenturi 

tad-drittijiet. Dawk it-teknoloġiji 

għandhom jippermettu wkoll lid-detenturi 

tad-drittijiet li jiksbu l-informazzjoni mill-

fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni dwar l-użu tal-kontenut 

tagħhom kopert minn ftehim. 

imħassar 

Or. pt 
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Axel Voss 

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta għal direttiva 

Premessa 45a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (45a) Din id-Direttiva tiggarantixxi l-

prinċipju ta' non-rigressjoni, u dan ifisser 

li, f'każ li jeżistu dispożizzjonijiet ta' qafas 

leġiżlattiv aktar favorevoli għall-awturi, l-

artisti u l-utenti fi kwalunkwe wieħed 

mill-Istati Membri jew li tali 

dispożizzjonijiet jiġu introdotti mill-Istati 

Membri wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-

Direttiva, dawk id-dispożizzjonijiet iridu 

jipprevalu. 

Or. pt 
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Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jistipulaw eċċezzjoni għad-drittijiet previsti 

fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2001/29/KE, l-

Artikoli 5(a) u 7(1) tad-Direttiva 96/9/KE u 

l-Artikolu 11(1) ta' din id-Direttiva għar-

riproduzzjonijiet u estrazzjonijiet 

magħmula minn organizzazzjonijiet ta' 

riċerka sabiex iwettqu estrazzjoni tat-test u 

tad-dejta ta' xogħlijiet jew materji oħra li 

għalih għandhom aċċess legali għall-fini 

tar-riċerka xjentifika. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jistipulaw eċċezzjoni għad-drittijiet previsti 

fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2001/29/KE, l-

Artikoli 5(a) u 7(1) tad-Direttiva 96/9/KE u 

l-Artikolu 11(1) ta' din id-Direttiva għar-

riproduzzjonijiet u estrazzjonijiet 

magħmula minn organizzazzjonijiet ta' 

riċerka, stabbilimenti edukattivi jew 

istituzzjonijiet tal-wirt kulturali sabiex 

iwettqu estrazzjoni tat-test u tad-dejta ta' 

xogħlijiet jew materji oħra li għalih 

għandhom aċċess legali għall-fini tar-

riċerka xjentifika jew tal-protezzjoni tal-

wirt kulturali. L-Istati Membri għandhom 

jippromwovu r-riċerka u l-innovazzjoni 

bħala tali, filwaqt li l-estrazzjoni tat-testi u 

tad-dejta għandhom ikunu awtorizzati 

wkoll għall-finijiet oħra minbarra dawk 

purament xjentifiċi. L-Istati Membri 

għandhom jikkunsidraw li jestendu l-firxa 

ta' organizzazzjonijiet koperti mill-

eċċezzjoni, dment li l-attivitajiet tagħhom 

isiru fl-interess pubbliku. 

Or. pt 
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Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-detenturi tad-drittijiet 

għandhom jitħallew japplikaw miżuri biex 

tkun żgurata s-sigurtà u l-integrità tan-

netwerks u l-bażijiet tad-dejta fejn huma 

ospitati ix-xogħlijiet jew materji oħra. 

Dawn il-miżuri ma għandhomx imorru lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 

jintlaħaq dak l-għan. 

3. Is-sigurtà u l-integrità tan-netwerks 

u l-bażijiet tad-dejta fejn huma ospitati ix-

xogħlijiet jew materji oħra għandhom 

ikunu iggarantiti. Dawn il-miżuri ma 

għandhomx imorru lil hinn minn dak li 

huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan. 

Din l-eżenzjoni ma tistax tiġi mxejna mill-

miżuri teknoloġiċi ta' protezzjoni. 

Or. pt 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  4a. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li r-riproduzzjonijiet u l-

estrazzjonijiet għall-iskop tal-estrazzjoni 

tat-test u tad-dejta jiġu maħżuna b'mod 

sigur u li l-kopji jintużaw għar-riċerka 

xjentifika u t-trasferiment u l-kondiviżjoni 

tal-għarfien bejn l-organizzazzjonijiet tar-

riċerka, l-istabbilimenti edukattivi, l-

istituzzjonijiet tal-wirt kulturali u korpi 

oħra li għandhom jiġu ddefiniti mill-Istati 

Membri. 

Or. pt 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  4a. L-arranġamenti stabbiliti f'dan l-

Artikolu għandhom japplikaw għall-użu 

ta' materjal protett fi ħdan l-istituzzjonijiet 

tal-wirt kulturali jew f'netwerk elettroniku 

sigur li jista' jiġi aċċessat biss minn utenti 

li jappartjenu għal dawk l-istituzzjonijiet. 

Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu 

għandhom japplikaw ukoll għall-

kumpaniji ta' taħriġ jew għal dawk li 

jipprovdu taħriġ għall-persunal tagħhom; 

għal sitwazzjonijiet fejn jeżisti netwerk 

elettroniku sigur li jista' jiġi aċċessat biss 

mill-istudenti, il-ġenituri, il-kustodji u l-

għalliema; għal konferenzi, sessjonijiet ta' 

ħidma u avvenimenti edukattivi oħra 

organizzati barra mill-istituzzjoni 

edukattiva; għal riżorsi edukattivi 

miftuħa, komunitajiet ta' tagħlim miftuħ 

u korsijiet ta' tagħlim miftuħ u mill-

bogħod; 

Or. pt 

 

 


