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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  Artikolu 5a 

 L-użu ta' siltiet minn xogħlijiet u materjal 

tematiku ieħor li jkunu eżistew qabel 

f'kontenut imtella' jew magħmul 

disponibbli mill-utenti 

 (1)  L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu għal eċċezzjoni jew limitazzjoni 

għad-drittijiet previsti fl-Artikoli 2 u 3 

tad-Direttiva 2001/29/KE, il-punt (a) tal-

Artikolu 5 u l-Artikolu 7(1) tad-

Direttiva 96/9/KE, il-punt (a) tal-

Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2009/24/KE u 

l-Artikolu 11 ta' din id-Direttivasa, li 

tippermetti l-użu ta' siltiet minn xogħlijiet 

u materjal tematiku ieħor li jkunu eżistew 

qabel f'kontenut imtella' jew ippubblikat 

mill-utenti, mhux matul ix-xogħol 

tagħhom, għal finijiet bħall- kritika, ir-

reviżjoni, l-illustrazzjoni, il-karikatura, il-

parodija jew il-pastiċċ, dment li s-siltiet: 

 (a)  jirreletaw ma' xogħlijiet jew 

materjal tematiku ieħor li jkunu diġa saru 

disponibbli legalment għall-pubbliku; 

 (b)  ikunu akkumpanjati bl-

indikazzjoni tas-sors, inkluż l-isem tal-

awtur, sakemm dan ma jirriżultax li huwa 

impossibbli; u 

 (c)  jintużaw skont prattika ġusta u 

b'mod li ma jestendix lil hinn mill-iskop li 
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għalih dawn ikunu qegħdin jintużaw. 

 (2)  Kull dispożizzjoni kuntrattwali 

kuntrarja għall-eċċezzjoni prevista f'dan 

l-Artikolu m'għandhiex tkun infurzabbli. 

 (3)  Il-fornituri tas-servizzi ta' 

kondiviżjoni tal-kontenut online 

m'għandhomx ikunu jistgħu jinvokaw 

għall-benefiċċju tagħhom l-eċċezzjoni 

prevista fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu 

sabiex jillimitaw ir-responsabbiltà 

tagħhom jew il-firxa tal-obbligi tagħhom 

skont il-ftehimiet konklużi mad-detenturi 

b'applikazzjoni tal-Artikolu 13 ta' din id-

Direttiva. 

Or. en 
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Artikolu 11 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 11 Artikolu 11 

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-

istampa fir-rigward tal-użi diġitali 

Il-protezzjoni tal-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 

jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 

pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 

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

Direttiva 2001/29/KE sabiex ikunu jistgħu 

jiksbu remunerazzjoni ġusta u 

proporzjonata dwar l-użu diġitali tal-

pubblikazzjonijiet stampati tagħhom mill-

fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni. 

 Dawn id-drittijiet m'għandhomx 

japplikaw għall-użi ta' partijiet 

insostanzjali ta' pubblikazzjoni tal-

istampa, inklużi kliem individwali jew 

siltiet qosra ħafna. 

 Barra minn hekk, il-protezzjoni 

m'għandhiex testendi għal informazzjoni 

fattwali. 

 1a.  Id-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 m'għandhomx jimpedixxu l-

użu leġittimu privat u mhux kummerċjali 

ta' pubblikazzjonijiet tal-istampa minn 

utenti individwali.  

2. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 

1 għandhom iħallu kif inhuma u ma 

2.  Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 

1 għandhom iħallu kif inhuma u ma 
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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 jisfruttaw ix-

xogħlijiet tagħhom u materji oħra 

indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-

istampa, li jkunu jinstabu fihom. 

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 jisfruttaw ix-

xogħlijiet tagħhom u materji oħra 

indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-

istampa, li jkunu jinstabu fihom.  

 2a.  Id-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 m'għandhomx jestendu għal 

sempliċi hyperlinks li huma akkumpanjati 

minn kliem individwali jew siltiet qosra 

ħafna ta' testi. 

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-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. 

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. 

4.  Id-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 għandhom jiskadu 5 snin 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. 

 Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 

m'għandhomx japplikaw b'effett 

retroattiv.  

 4a.  L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-awturi jirċievu sehem xieraq 

mid-dħul addizzjonali li l-pubblikaturi tal-

istampa jirċievu għall-użu ta' 

pubblikazzjoni tal-istampa minn fornituri 

tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni.  

Or. en 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (5a) F'xi Stati Membri, ir-

riproduzzjonijiet u l-użi ta' xogħlijiet ta' 

arkitettura jew skultura, li jinsabu b'mod 

permanenti f'postijiet pubbliċi, jeħtieġu l-

awtorizzazzjoni minn qabel tal-awturi, 

tad-detenturi tad-drittijiet jew tas-

soċjetajiet kollettriċi. Fi Stati Membri 

oħra, eċċezzjoni għad-drittijiet previsti fl-

Artikoli 2 u 3 tad-Direttiva 2001/29/KE 

ngħatat għal riproduzzjonijiet jew użi 

oħra ta' xogħlijiet bħal dawn, għal 

skopijiet kummerċjali jew mhux 

kummerċjali. Meta titqies is-sitwazzjoni 

legali frammentata fl-Unjoni fir-rigward 

tal-hekk imsejħa "libertà tal-panorama", 

armonizzazzjoni ulterjuri tkun ta' 

benefiċċju sabiex jiġu stimulati l-

innovazzjoni u l-kondiviżjoni ta' oġġetti 

kulturali madwar l-Ewropa.  

Or. en 



 

AM\1162319MT.docx  PE624.050v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

5.9.2018 A8-0245/165 

Emenda  165 

Jean-Marie Cavada 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

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 

Artikolu 5b (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  Artikolu 5b 

 1.  L-Istati Membri għandhom 

jipprevedu eċċezzjoni jew limitazzjoni 

għad-drittijiet previsti fl-Artikoli 2 u 3 tad-

Direttiva 2001/29/KE u l-punt (a) tal-

Artikolu 5 u l-Artikolu 7(1) tad-

Direttiva 96/9/KE, li tippermetti r-

riproduzzjoni u l-użu ta' xogħlijiet, bħal 

xogħlijiet ta' arkitettura jew skultura, 

magħmula biex jinżammu b'mod 

permanenti f'postijiet pubbliċi, bl-

eċċezzjoni ta' kwalunkwe użu relatat ma' 

skop kummerċjali. 

 2.  Kull dispożizzjoni kuntrattwali 

kuntrarja għall-eċċezzjoni prevista f'dan 

l-Artikolu m'għandhiex tkun infurzabbli. 

Or. en 

 

 


