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Proposta għal direttiva 

Premessa 21a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21a) Ir-rikonoxximent tal-interess tal-

pubbliku li jipparteċipa fl-isfera pubblika 

mingħajr obbligi mhux debiti li jirriżultaw 

minn drittijiet esklussivi permezz ta' 

eċċezzjoni rigward l-użu ta' xbihat ta' 

binjiet u strutturi permanenti huwa 

meħtieġ. Il-fotografi professjonali, l-

awturi, u d-detenturi tad-drittijiet, il-

konsumaturi, l-utenti istituzzjonali u l-

fornituri tas-servizzi jużaw b'mod 

predominanti xbihat ta' xogħlijiet fuq il-

bażi ta' eċċezzjonijiet nazzjonali għal-

"libertà tal-panorama" u jenħtieġ li 

jgawdu minn ċertezza legali għall-użu 

transfruntier. 

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. 

(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. Għalhekk għandha tkun 

żgurata s-sostenibbiltà tal-industrija tal-

pubblikazzjoni tal-istampa. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 31a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (31a) Fit-tranżizzjoni mill-istampa għall-

verżjoni diġitali, il-pubblikaturi ta' 

pubblikazzjonijiet tal-istampa qed 

jiffaċċjaw dejjem aktar problemi fil-

liċenzjar għall-użu online tal-

pubblikazzjonijiet tagħhom u biex 

jirkupraw l-investimenti tagħhom. Il-

pubblikazzjonijiet tal-istampa jinkludu l-

aktar xogħlijiet letterarji iżda qed jinkludu 

dejjem aktar tipi oħra ta' xogħlijiet u 

materja, b'mod partikolari ritratti u 

filmati. Minħabba l-għadd kbir ta' awturi 

u detenturi tad-drittijiet oħra involuti fil-

ħolqien ta' pubblikazzjoni tal-istampa, il-

liċenzjar u l-infurzar tad-drittijiet fil-

pubblikazzjonijiet tal-istampa ta' spiss 

huma kumplessi u ineffiċjenti fl-ambjent 

diġitali. Il-pubblikaturi jistgħu jiffaċċjaw 

diffikultajiet b'mod partikolari meta 

jkunu qed jagħtu prova li d-drittijiet f'tali 

xogħlijiet u materja oħra jkunu ġew 

trasferiti jew liċenzjati lilhom sabiex jiġu 

konklużi liċenzji jew jiġu infurzati d-

drittijiet fir-rigward tal-pubblikazzjonijiet 

tal-istampa tagħhom. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 31b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (31b) Il-pubblikaturi ta' 

pubblikazzjonijiet tal-istampa jeħtieġ li 

jiksbu d-drittijiet ekonomiċi rilevanti 

kollha mill-awturi u d-detenturi tad-

drittijiet l-oħra biex jinkorporaw ix-

xogħlijiet tagħhom  jew materja oħra 

f'pubblikazzjoni tal-istampa. Dan il-

prinċipju għandu jkompli japplika. 

Madankollu, il-liċenzjar u l-infurzar tad-

drittijiet miksuba fil-konfront ta' partijiet 

terzi jenħtieġ li jiġu ffaċilitati, filwaqt li fl-

istess ħin ma jiġux affettwati l-

arranġamenti kuntrattwali konklużi bejn 

il-pubblikaturi tal-pubblikazzjonijiet tal-

istampa, minn naħa waħda, u l-awturi u 

d-detenturi tad-drittijiet oħra, min-naħa l-

oħra. Għalhekk, huwa meħtieġ li fil-livell 

tal-Unjoni tiġi pprovduta preżunzjoni 

konfutabbli biex il-pubblikatur ikun jista' 

jitqies bħala l-persuna intitolata biex 

tikkonkludi liċenzji u tinforza d-drittijiet 

ta' riproduzzjoni u li tagħmel disponibbli 

għall-pubbliku l-użu diġitali ta' xogħlijiet 

u materja oħra li tinsab fil-pubblikazzjoni, 

sakemm l-isem tal-pubblikatur jidher fil-

pubblikazzjoni. 

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. 

(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, 

ippubblikati fi kwalunkwe midja, inkluż 

fuq il-karta, u b'tali mod li jinftiehem 

bħala attività ekonomika li tikkostitwixxi 

forniment ta' servizzi taħt il-liġi tal-

Unjoni. Il-pubblikazzjonijiet tal-istampa li 

jenħtieġ li jiġu koperti huma dawk li l-

iskop tagħhom huwa li jinfurmaw lill-

pubbliku ġenerali u li huma aġġornati 

perjodikament jew regolarment. Dawn il-

pubblikazzjonijiet jistgħu jinkludu, 

pereżempju, gazzetti ta' kuljum, rivisti ta' 

kull ġimgħa jew ta' kull xahar ta' interess 

ġenerali jew speċjali jew siti web tal-

aħbarijiet. Pubblikazzjonijiet perjodiċi li 

huma ppubblikati għal skopijiet xjentifiċi 

jew akkademiċi, bħal ġurnali xjentifiċi, 

jenħtieġ li ma jkunux koperti mill-

preżunzjoni ta' drittijiet mogħtija lill-

pubblikaturi għal pubblikazzjonijiet tal-

istampa stabbiliti f'din id-Direttiva. 

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 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 35 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(35) Il-protezzjoni mogħtija lill-

pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-

istampa b'din id-Direttiva ma għandhiex 

taffettwa d-drittijiet tal-awturi u detenturi 

oħra tad-drittijiet fix-xogħlijiet u materji 

oħra inkorporati hemmhekk, inkluż fir-

rigward sa fejn l-awturi u d-detenturi tad-

drittijiet oħra jistgħu jisfruttaw is-xogħlijiet 

jew materji oħra tagħhom 

indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-

istampa, li fihom huma inkorporati. 

Għaldaqstant, il-pubblikaturi ta' 

pubblikazzjonijiet tal-istampa ma 

għandhomx ikun jistgħu jinvokaw il-

ħarsien li ngħataw kontra l-awturi u 

detenturi oħra tad-drittijiet. Dan huwa 

mingħajr preġudizzju għal arranġamenti 

kuntrattwali konklużi bejn il-pubblikaturi 

ta' pubblikazzjonijiet tal-istampa, fuq 

naħa, u l-awturi u detenturi oħra tad-

drittijiet, fuq in-naħa l-oħra. 

(35) Il-preżunzjoni għall-pubblikaturi 

ta' pubblikazzjonijiet tal-istampa stabbilita 

f'din id-Direttiva jenħtieġ li ma taffettwax 

id-drittijiet tal-awturi u detenturi oħra tad-

drittijiet fix-xogħlijiet u materji oħra 

inkorporati hemmhekk, inkluż fir-rigward 

ta' sa fejn l-awturi u d-detenturi tad-

drittijiet oħra jistgħu jisfruttaw ix-

xogħlijiet jew materji oħra tagħhom 

indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-

istampa, li fihom huma inkorporati. 

Għaldaqstant, il-pubblikaturi ta' 

pubblikazzjonijiet tal-istampa jenħtieġ li 

ma jkunux jistgħu jinvokaw il-preżunzjoni 

stabbilita f'din id-Direttiva kontra l-awturi 

u detenturi oħra tad-drittijiet jew kontra 

utenti awtorizzati oħra tal-istess xogħlijiet 
u materja oħra. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 37 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(37) Matul dawn l-aħħar snin, il-

funzjonament tas-suq tal-kontenut online 

sar iktar kumpless. Is-servizzi online li 

jipprovdu aċċess għall-kontenut protett 

bid-drittijiet tal-awtur mtella' mill-utenti 

tagħhom mingħajr l-involviment tad-

detenturi tad-drittijiet mxew 'il quddiem u 

saru sors ewlenin ta' aċċess għall-kontenut 

online. Dan jaffettwa l-possibbiltajiet tad-

detenturi tad-drittijiet li jiddeterminaw 

jekk, u taħt liema kundizzjonijiet, ix-

xogħol tagħhom u materjaa oħra 

jintużawx kif ukoll il-possibbiltajiet 

tagħhom li jirċievu rimunerazzjoni xierqa 

għalih. 

(37) L-evoluzzjoni tat-teknoloġiji 

diġitali wasslet għall-formazzjoni ta' 

mudelli ta' negozju ġodda u saħħet ir-

rwol tal-internet bħala l-akbar suq 

prinċipali għad-distribuzzjoni ta' kontenut 
protett bid-drittijiet tal-awtur. Matul is-

snin, is-servizzi online li jippermettu lill-

utenti tagħhom itellgħu xogħlijiet u 

jagħmluhom aċċessibbli għall-pubbliku 

żdiedu bil-kbir u saru sorsi importanti ta' 

aċċess għall-kontenut online, billi 

jippermettu d-diversità u l-faċilità tal-

aċċess għall-kontenut iżda wkoll 

jiġġeneraw il-kontestazzjonijiet meta 

kontenut protett bid-drittijiet tal-awtur 

jittella' mingħajr l-awtorizzazzjoni minn 

qabel tad-detenturi tad-drittijiet. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 37a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (37a) Illum il-ġurnata, il-kontenut 

kreattiv qed jiġi kkunsmat aktar minn qatt 

qabel. Dan huwa ffaċilitat permezz ta' 

pjattaformi u servizzi tal-aggregazzjoni 

tal-kontenut. Dawn huma mezz biex 

jingħata aċċess usa' għal xogħlijiet 

kulturali u kreattivi u jiġu offruti 

opportunitajiet kbar biex l-industriji 

kulturali u kreattivi jiżviluppaw mudelli 

kummerċjali ġodda. Fl-istess ħin, l-artisti 

u l-awturi qed isibuha diffiċli biex jaraw 

żieda komparabbli fid-dħul minn din iż-

żieda fil-konsum. Waħda mir-raġunijiet 

għal dan tista' tkun in-nuqqas ta' ċarezza 

rigward l-istatus ta' dawn is-servizzi 

online taħt il-liġi tal-kummerċ elettroniku. 

Hemm bżonn ta' eżami dwar kif dan il-

proċess jista' jiffunzjona b'aktar ċertezza 

legali u rispett lill-partijiet affettwati 

kollha inklużi l-artisti u l-utenti, u huwa 

importanti li jiġu żgurati t-trasparenza u 

kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd. Il-

Kummissjoni jenħtieġ li tiżviluppa gwida 

dwar l-implimentazzjoni tal-qafas ta' 

responsabbiltà intermedjarja sabiex 

tippermetti lil pjattaformi online 

jikkonformaw mar-responsabbiltajiet 

tagħhom u mar-regoli dwar ir-

responsabbiltà u sabiex issaħħaħ iċ-

ċertezza legali u żżid il-fiduċja tal-utenti. 

Or. en 
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