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Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 11 Artikolu 11 

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-

istampa fir-rigward tal-użi diġitali 
Ħruġ ta' liċenzji u infurzar tad-drittijiet 

f'pubblikazzjonijiet tal-istampa fir-rigward 

tal-użi diġitali 

1.  L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 

pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 

previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-

Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali 

tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom. 

1.  L-Istati Membri għandhom 

jipprevedu li, fin-nuqqas ta' provi tal-

kuntrarju, il-pubblikatur ta' 

pubblikazzjoni tal-istampa għandu jitqies 

bħala l-persuna intitolata li tikkonkludi 

liċenzji u li titlob l-applikazzjoni tal-

miżuri, tal-proċeduri u tar-rimedji 

msemmija fid-Direttiva 2004/48/KE u fl-

Artikolu 8 tad-Direttiva 2001/29/KE fir-

rigward tad-drittijiet previsti fl-Artikolu 2 

u l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2001/29/KE, 

li jikkonċernaw l-użu diġitali tax-

xogħlijiet u materji oħra inkorporati f'tali 

pubblikazzjoni tal-istampa, sakemm isem 

il-pubblikatur jidher fil-pubblikazzjoni. 

2.  Id-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 għandhom iħallu kif inhuma 

u ma għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-Unjoni 

lill-awturi u lil detenturi oħra tad-drittijiet, 

fir-rigward ta' xogħolhom u materji oħra 

inklużi f'pubblikazzjoni tal-istampa. Dawn 

id-drittijiet ma jistgħux jiġu invokati 
kontra dawn l-awturi u detenturi tad-

drittijiet oħra u, b'mod partikolari, ma 

jistgħux jiġu miċħuda mid-dritt tagħhom li 

2.  Il-preżunzjoni prevista mill-

paragrafu 1 m'għandha taffettwa l-ebda 

dritt previst mid-dritt tal-Unjoni għall-

awturi u għal detenturi oħra tad-drittijiet, 

fir-rigward ta' xogħolhom u materji oħra 

inklużi f'pubblikazzjoni tal-istampa. Il-

preżunzjoni ma tistax tiġi invokata kontra 

dawn l-awturi u detenturi tad-drittijiet oħra 

u, b'mod partikolari, ma jistgħux jiġu 

miċħuda mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-

xogħlijiet tagħhom u materji oħra 
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jisfruttaw ix-xogħlijiet tagħhom u materji 

oħra indipendentement mill-pubblikazzjoni 

tal-istampa, li jkunu jinstabu fihom. 

indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-

istampa, li jkunu jinstabu fihom. 

3.  L-Artikoli 5 sa 8 tad-Direttiva 

2001/29/KE u d-Direttiva 2012/28/UE 

għandhom japplikaw mutatis mutandis fir-

rigward tad-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1. 

3.  L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li sehem ġust mid-dħul mill-użu 

tad-drittijiet tal-pubblikaturi tal-istampa 

jkun attribwit lill-ġurnalisti. 

4.  Id-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 għandhom jiskadu 20 sena 

wara l-pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni 

tal-istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 

kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-

sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni. 

 

Or. en 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 13 imħassar 

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri 

ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jaħżnu u jagħtu aċċess għal ammonti 

kbar ta' xogħlijiet u materji oħra mtella' 

mill-utenti tagħhom 

 

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà 

tal-informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu 

aċċess pubbliku għal ammonti kbar ta' 

xogħlijiet jew materji oħra mtella' mill-

utenti tagħhom għandhom, 

b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-

drittijiet, jieħdu miżuri biex jiżguraw il-

funzjonament ta' ftehimiet konklużi ma' 

detenturi tad-drittijiet għall-użu tax-

xogħlijiet tagħhom jew ta' materji oħra 

jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà fuq 

is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 

materji oħra identifikati mid-detenturi 

tad-drittijiet permezz ta' kooperazzjoni 

mal-fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, 

bħall-użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-

kontenut effettivi, għandhom ikunu 

xierqa u proporzjonati. Il-fornituri tas-

servizz għandhom jipprovdu lid-detenturi 

tad-drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar 

l-iskjerament u l-implimentazzjoni tal-

miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 

adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
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xogħlijiet u materji oħra. 

2. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 

msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 

mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 

disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 

dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija 

fil-paragrafu 1. 

 

3. L-Istati Membri għandhom 

jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-

kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 

u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-

informazzjoni permezz ta' djalogu mal-

partijiet interessati biex jiddefinixxu l-

aħjar prassi, bħal teknoloġiji għall-

għarfien tal-kontenut xierqa u 

proporzjonati, filwaqt li titqies, fost l-

oħrajn, in-natura tas-servizzi, id-

disponibbiltà tat-tekonoloġiji u l-effettività 

tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 

teknoloġiċi. 

 

Or. en 

 

 


