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Proposta għal direttiva 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-evoluzzjoni mgħaġġla tat-

teknoloġiji diġitali biddlet il-mod kif ix-

xogħlijiet u materjal protett ieħor jinħolqu, 

jiġu prodotti, distribwiti u użati. Mudelli 

kummerċjali ġodda u atturi ġodda li qed 

jinħolqu. L-għanijiet u l-prinċipji stabbiliti 

mill-Unjoni fil-qafas tad-drittijiet tal-awtur 

jibqgħu sodi. Madankollu, għad hemm 

inċertezza legali, għad-detenturi tad-

drittijiet u l-utenti, fir-rigward ta' ċerti użi, 

inkluż l-użu transfruntier ta' xogħlijiet u 

materjal tematiku ieħor fl-ambjent diġitali. 

Kif stipulat fil-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni bit-titolu "Lejn qafas tad-

drittijiet tal-awtur aktar modern u 

Ewropew"26 , f'xi oqsma huwa meħtieġ li 

l-qafas tad-drittijiet tal-awtur attwali tal-

Unjoni jiġi addattat u supplimentat. Din id-

Direttiva tistipula regoli biex jiġu adattati 

ċerti eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet għall-

ambjenti diġitali u transfruntiera kif ukoll 

miżuri biex jiġu faċilitati ċerti prattiki ta' 

liċenzjar fir-rigward tat-tixrid tax-xogħlijiet 

li mhumiex fis-suq u d-disponibbiltà online 

ta' xogħlijiet awdjoviżivi fuq pjattaformi li 

joffru video-on-demand bil-ħsieb li jiġi 

żgurat aċċess aktar wiesgħa għall-kontenut. 

Sabiex jinkiseb il-funzjonament tajjeb tas-

suq għad-drittijiet tal-awtur, għandu jkun 

hemm ukoll regoli dwar id-drittijiet 

f'pubblikazzjonijiet, dwar l-użu ta' 

xogħlijiet u materjal tematiku ieħor mill-

fornituri tal-ħzin tas-servizzi online u l-

(3) L-evoluzzjoni mgħaġġla tat-

teknoloġiji diġitali biddlet il-mod kif ix-

xogħlijiet u materjal protett ieħor jinħolqu, 

jiġu prodotti, distribwiti u użati. Mudelli 

kummerċjali ġodda u atturi ġodda qed 

jibqgħu jemerġu. L-għanijiet u l-prinċipji 

stabbiliti mill-Unjoni fil-qafas tad-drittijiet 

tal-awtur għadhom sodi. Madankollu, għad 

hemm inċertezza legali, kemm għad-

detenturi tad-drittijiet kif ukoll għall-

utenti, fir-rigward ta' ċerti użi, inklużi l-użi 

transfruntiera ta' xogħlijiet u materjal 

tematiku ieħor fl-ambjent diġitali. Kif 

stipulat fil-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni bit-titolu "Lejn qafas modern 

u aktar Ewropew tad-drittijiet tal-awtur"26 

, f'xi oqsma huwa meħtieġ li l-qafas tad-

drittijiet tal-awtur attwali tal-Unjoni jiġi 

addattat u supplimentat. Din id-Direttiva 

tistipula regoli biex jiġu adattati ċerti 

eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet għall-

ambjenti diġitali u transfruntiera kif ukoll 

miżuri biex jiġu faċilitati ċerti prattiki ta' 

liċenzjar fir-rigward tat-tixrid tax-xogħlijiet 

li mhumiex fis-suq u d-disponibbiltà online 

ta' xogħlijiet awdjoviżivi fuq pjattaformi li 

joffru video-on-demand bil-ħsieb li jiġi 

żgurat aċċess aktar wiesa' għall-kontenut. 

Sabiex jinkiseb funzjonament tajjeb tas-

suq għad-drittijiet tal-awtur, għandu jkun 

hemm ukoll regoli dwar it-trasparenza ta' 

kuntratti tal-awturi u tal-artisti. 
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għoti ta' aċċess għal kontenut mtella' tal-

utent u dwar it-trasparenza ta' kuntratti tal-

awturi u tal-artisti. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 21a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21 a) Sabiex iċ-ċittadini u l-konsumaturi 

jkunu jistgħu jibbenefikaw b'mod sħiħ 

mill-opportunitajiet offruti mit-teknoloġiji 

l-ġodda, is-self pubbliku ta' xogħlijiet 

letterarji, inkluż is-self elettroniku, 

għandu jkun permess fis-suq intern. Il-

kunċett ta' self, skont it-tifsira tal-

Artikoli 1(1), 2(1)(b) u 6(1) tad-

Direttiva 2006/115/KE, ikopri s-self mhux 

biss ta' kotba fiżiċi, iżda wkoll ta' kopja 

diġitali tagħhom. Meta Stat Membru 

japplika d-deroga stipulata fl-Artikolu 6 

tad-Direttiva 2006/115/KE, il-libreriji 

jenħtieġ li jkunu jistgħu jixtru kwalunkwe 

ktieb fiżiku fis-suq. Ladarba jixtruh, 

jistgħu jsellfuh mingħajr restrizzjonijiet 

marbuta mal-klawżoli kuntrattwali jew 

miżuri oħrajn ta' protezzjoni li jipprevjenu 

l-eżerċizzju tal-eċċezzjonijiet u l-

limitazzjonijiet għad-drittijiet tal-awtur. 

Jenħtieġ li dawk id-dispożizzjoni 

japplikaw ukoll għall-kotba elettroniċi. 

Sabiex ikun hemm ċertezza legali u 

armonizzazzjoni fis-suq intern, jenħtieġ li 

l-Istati Membri jiżguraw li l-eċċezzjoni 

għad-dritt esklussiv tas-self pubbliku 

stipulata fl-Artikolu 6 tad-

Direttiva 2006/115/KE tkun obbligatorja. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 28a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28 a) Sabiex jiġi sostanzjat l-għan tal-

pubbliku ġenerali li jiżdied l-aċċess għal 

kontenut kreattiv, informazzjoni u 

għarfien u jiġi appoġġjat it-tixrid 

tagħhom, u biex tiġi żgurata ċertezza 

legali fi ħdan is-suq intern, jenħtieġ li tiġi 

introdotta definizzjoni ta' dominju 

pubbliku. Jenħtieġ li jiġi sottolinjat ukoll 

li l-għan aħħari tal-parti l-kbira tal-

awturi, artisti u ħallieqa huwa 

primarjament l-iżvilupp tal-bniedem u dak 

soċjali u l-prosperità aktar milli l-qligħ 

ekonomiku potenzjali. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 28b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28 b) Huwa ta' importanza kbira li jiġi 

ċċarat li ladarba xogħol jew materjal 

tematiku ieħor ikunu fid-dominju 

pubbliku, kwalunkwe riproduzzjoni fidila, 

kemm jekk analoġika kif ukoll jekk 

diġitali, ta' dak ix-xogħol jew materjal 

tematiku ieħor, li ma tikkostitwixxix 

xogħol jew materjal tematiku ieħor ġdid 

jew trasformattiv, jenħtieġ li tibqa' fid-

dominju pubbliku. Jenħtieġ li d-dominju 

pubbliku jinkludi xogħlijiet jew materjal 

tematiku ieħor li d-drittijiet tal-awtur 

tagħhom ikunu skadew, jew qatt ma 

eżistew jew ġew irtirati volontarjament 

mid-detenturi tad-drittijiet. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 28c (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28 c) Meta d-drittijiet tal-awtur ta' 

xogħol jew materjal tematiku ieħor 

jiskadu, jista' jkun diffiċli ħafna li jiġi 

stabbilit li tali xogħol jew materjal 

tematiku jkunu għaddew fid-dominju 

pubbliku. Xogħlijiet jew materjal tematiku 

ieħor  tad-dominju pubbliku jista' jkun li 

qatt ma jiġu identifikati, u b'hekk jiġi 

mfixkel l-aċċess għall-kontenut, l-

informazzjoni u l-għarfien. L-Istati 

Membri jenħtieġ li jippermettu lill-awturi, 

lill-artisti u lill-produtturi li ma jkunx 

beħsiebhom japplikaw id-drittijiet tal-

awtur għax-xogħol jew materjal tematiku 

ieħor tagħhom jiddedikaw dan ix-xogħol, 

kollu kemm hu jew parti minnu, lid-

dominju pubbliku. Tabilħaqq, jenħtieġ li 

jiġi rikonoxxut li l-għan aħħari tal-parti l-

kbira tal-awturi, artisti u ħallieqa huwa 

primarjament l-iżvilupp tal-bniedem u dak 

soċjali u l-prosperità aktar milli l-qligħ 

ekonomiku potenzjali. Fid-dawl ta' dan, l-

Istati Membri jenħtieġ li jħeġġu l-użu ta' 

liċenzji ekwivalenti xierqa tad-dominju 

pubbliku (eż. creative commons). Dan 

jgħin lill-awturi, artisti u produtturi 

jagħmluha ċara lill-utenti mill-ġdid 

potenzjali li x-xogħol jinsab fid-dominju 

pubbliku, u b'hekk ixerrdu l-kontenut, l-

informazzjoni u l-għarfien. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 31 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Stampa libera u pluralista hija 

essenzjali biex ikun żgurat ġurnaliżmu ta' 

kwalità u l-aċċess taċ-ċittadini għall-

informazzjoni. Din tagħti kontribut 

fundamentali għal dibattitu pubbliku u 

għall-funzjonament tajjeb ta' soċjetà 

demokratika. Fit-tranżizzjoni mill-

istampar għar-realtà diġitali, il-

pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-

istampa qed jaffaċċjaw problemi fil-

liċenzjar għall-użu online tal-

pubblikazzjonijiet tagħhom u b'hekk 

jirkupraw l-investimenti tagħhom. Fin-

nuqqas ta' rikonoxximent ta' pubblikaturi 

tal-istampa pubblikazzjonijiet bħala 

detenturi tad-drittijiet, il-liċenzjar u l-

infurzar fl-ambjent diġitali huma ta' spiss 

kumplessi u ineffiċjenti. 

imħassar 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 32 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Il-kontribuzzjoni finanzjarja u 

organizzattiva tal-pubblikaturi fil-

produzzjoni ta' pubblikazzjonijiet tal-

istampa jeħtieġ li tiġi rikonoxxuta u 

inkoraġġita aktar biex tkun żgurata s-

sostenibilità tal-industrija tal-

pubblikazzjoni. Għalhekk huwa meħtieġ li 

tiġi pprovduta, fil-livell tal-Unjoni, 

protezzjoni legali armonizzata għall-

pubblikazzjonijiet tal-istampa fir-rigward 

ta' użi diġitali. Protezzjoni bħal din 

għandha tkun garantita b'mod effettiv 

permezz tal-introduzzjoni, fid-dritt tal-

Unjoni, ta' drittijiet marbutin mad-

drittijiet tal-awtur għar-riproduzzjoni u d-

disponibbiltà għall-pubbliku ta' 

pubblikazzjonijiet tal-istampa fir-rigward 

tal-użi diġitali tagħhom. 

imħassar 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 33 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 

huwa meħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' 

pubblikazzjoni tal-istampa b'mod li 

tħaddan biss pubblikazzjonijiet 

ġurnalistiċi, ippubblikat minn fornitur ta' 

servizz, perjodikament jew regolarment 

aġġornati fi kwalunkwe mezz tax-xandir, 

għall-finijiet ta' informazzjoni jew 

divertiment. Dawn il-pubblikazzjonijiet 

jistgħu jinkludu, pereżempju, gazzetti ta' 

kuljum, rivisti ta' kull ġimgħa jew ta' kull 

xahar jew siti tal-internet ta' interess 

speċjali jew tal-aħbarijiet. 

Pubblikazzjonijiet perjodiċi li huma 

ppubblikati għal skopijiet xjentifiċi jew 

akkademiċi, bħal ġurnali xjentifiċi, ma 

għandhomx ikunu koperti mill-protezzjoni 

mogħtija lil pubblikazzjonijiet tal-istampa 

skont din id-Direttiva. Din il-protezzjoni 

ma testendix għall-atti ta' hyperlinking li 

ma jikkostitwux komunikazzjoni lill-

pubbliku. 

imħassar 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 34 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(34) Id-drittijiet mogħtija lill-edituri ta' 

pubblikazzjonijiet tal-istampa skont din 

id-Direttiva għandhom ikollhom l-istess 

kamp ta' applikazzjoni bħad-drittijiet ta' 

riproduzzjoni u t-tqegħid għad-

dipożizzjoni tal-pubbliku previsti fid-

Direttiva 2001/29/KE, sa fejn għandhom 

x'jaqsmu l-użi diġitali. Dawn għandhom 

ukoll ikunu soġġetti għall-istess 

dispożizzjonijiet dwar l-eċċezzjonijiet u l-

limitazzjonijiet bħal dawk applikabbli 

għad-drittijiet previsti fid-Direttiva 

2001/29/KE inkluża l-eċċezzjoni għall-

kwotazzjoni, magħmula pereżempju għal 

skopijiet ta' kritika jew ta' rieżami 

stabbiliti fl-Artikolu 5(3)(d) ta' din id-

Direttiva. 

imħassar 

Or. en 

 


