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Proposta għal direttiva 

Premessa 38 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fejn fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni jaħżnu u jipprovdu aċċess 

pubbliku għal xogħlijiet jew materja oħra 

protetta bid-drittijiet tal-awtur mtella' 

mill-utenti tagħhom, u għalhekk imorru 

lil hinn mis-sempliċi provvista ta' 

faċilitajiet fiżiċi u t-twettiq ta' att ta' 

komunikazzjoni lill-pubbliku, huma 

obbligati li jikkonkludu kuntratti ta' 

liċenzja flimkien ma' detenturi tad-

drittijiet, sakemm dawn ma jkunux 

eliġibbli għall-eżenzjoni mir-

responsabbiltà pprovduta fl-Artikolu 14 

tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill34. 

Fejn fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni joffru servizzi ta' ħżin tal-

kontenut lill-utenti u jipprovdu aċċess lill-

pubbliku għal kontenut u fejn tali attività 

tikkostitwixxi att ta' komunikazzjoni lill-

pubbliku u mhijiex ta' natura 

sempliċement teknika, awtomatika u 

passiva, jenħtieġ li jkunu obbligati li 

jikkonkludu ftehimiet ta' liċenzjar ma' 

detenturi tad-drittijiet, fir-rigward tax-

xogħlijiet protetti bid-dritt tal-awtur jew 

materja oħra sakemm dawn ma jkunux 

eliġibbli għall-eżenzjonijiet mir-

responsabbiltà previsti mid-

Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill34. 

Fir-rigward tal-Artikolu 14, għandu jiġi 

vverifikat jekk il-fornitur tas-servizz 

għandux rwol attiv, inkluż bit-titjib tal-

preżentazzjoni ta' dawn ix-xogħlijiet jew 

suġġetti jew il-promozzjoni tagħhom, tkun 

xi tkun in-natura tal-mezzi użati għal dan. 

 

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament ta' 

kwalunkwe ftehim ta' liċenzjar, il-fornituri 

ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jaħżnu u li jagħtu aċċess lill-pubbliku 

għal ammonti kbar ta' xogħlijiet protetti 

mid-drittijiet tal-awtur jew materji oħra 

mtellgħa mill-utenti tagħhom għandhom 
jieħdu miżuri xierqa u proporzjonati biex 

jiżguraw il-protezzjoni ta' xogħlijiet jew 

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament ta' 

kwalunkwe ftehim ta' liċenzjar, il-fornituri 

ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

huma attivament u direttament involuti fl-

attività li biha l-utenti jitħallew itellgħu l-

materjal, filwaqt li jagħmlu x-xogħlijiet 

disponibbli għall-pubbliku u 

jippromwovuhom, jenħtieġ li jieħdu miżuri 

xierqa u proporzjonati biex jiżguraw il-
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materja oħra, bħall-implimentazzjoni ta' 

teknoloġiji effettivi. Dan l-obbligu għandu 

japplika wkoll meta l-fornituri ta' servizzi 

tas-soċjetà tal-informazzjoni jkunu 

eliġibbli għall-eżenzjoni mir-

responsabbiltà prevista fl-Artikolu 14 tad-

Direttiva 2000/31/KE. 

protezzjoni ta' xogħlijiet jew materjal 

tematiku ieħor. Tali miżuri jenħtieġ li 

jirrispettaw il-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u 

jenħtieġ li ma jimponux obbligu ġenerali 

fuq il-fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni sabiex jimmonitorjaw l-

informazzjoni li huma jittrażmettu jew 

jaħżnu, kif imsemmi fl-Artikolu 15 tad-

Direttiva 2000/31/KE. 

_________________ _________________ 

34 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 

dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 

soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 

il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 

(ĠU L 178, 17/7/2000, p. 1-16). 

34 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 

dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 

soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 

il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 

(ĠU L 178, 17/7/2000, p. 1-16). 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 38b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (38 b) Għall-implimentazzjoni ta' tali 

miżuri, il-kooperazzjoni bejn il-fornituri 

ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni u 

d-detenturi tad-drittijiet tal-awtur hija 

essenzjali. Id-detenturi tad-drittijiet 

jenħtieġ li jidentifikaw b'mod preċiż, 

għall-fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni, ix-xogħlijiet jew materjal 

tematiku ieħor li, fir-rigward tagħhom, 

huma jiddikjaraw li għandhom id-drittijiet 

tal-awtur. Id-detenturi tad-drittijiet 

jenħtieġ li jżommu r-responsabbiltà għall-

pretensjonijiet magħmula minn partijiet 

terzi dwar l-użu ta' xogħlijiet li huma 

jkunu identifikaw bħala tagħhom fl-

implimentazzjoni ta' kwalunkwe ftehim 

milħuq mal-fornitur tas-servizzi tas-

soċjetà tal-informazzjoni. 

Or. en 



 

AM\1162335MT.docx  PE624.050v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

6.9.2018 A8-0245/206 

Emenda  206 

Julia Reda 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Istati Membri għandhom 

jipprevedu eċċezzjoni għad-drittijiet 

previsti fl-Artikolu 2 tad-

Direttiva 2001/29/KE, fl-Artikoli 5(a) u 

7(1) tad-Direttiva 96/9/KE u fl-

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

riproduzzjonijiet u l-estrazzjonijiet li jsiru 

sabiex iwettqu estrazzjoni ta' testi u data 

fir-rigward ta' xogħlijiet jew materjal 

tematiku ieħor li jkunu legalment 

disponibbli online, sakemm id-detentur 

tad-dritt ma jkunx irriżerva tali użu 

f'format li jinqara minn magna. 

 Din l-eċċezzjoni ma għandhiex tapplika 

għall-estrazzjoni ta' testi u data ta' 

pubblikazzjonijiet tal-istampa skont it-

tifsira tal-punt 4 tal-Artikolu 2 ta' din id-

Direttiva jew għall-estrazzjoni ta' testi u 

data ta' kwalunkwe xogħol jew materjal 

tematiku ieħor inkorporat 

f'pubblikazzjoni tal-istampa, sakemm il-

pubblikaturi ta' dawk il-pubblikazzjonijiet 

tal-istampa jesprimu tali riżerva billi 

jelenkaw is-siti elettroniċi tagħhom f'punt 

ċentrali ta' informazzjoni online. 

 Ir-riproduzzjonijiet u l-estrazzjonijiet 

magħmula għall-proċess tal-estrazzjoni 

ta' testi u data ta' dawn ix-xogħlijiet u 

materjal tematiku ieħor għandhom 

jitħassru malli ma jkunux aktar meħtieġa 

għal dak il-għan. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 - paragrafu 1b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. L-Istati Membri għandhom 

jipprevedu eċċezzjoni għad-drittijiet 

previsti fl-Artikolu 2 tad-

Direttiva 2001/29/KE, fl-Artikoli 5(a) u 

7(1) tad-Direttiva 96/9/KE u fl-

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

riproduzzjonijiet u l-estrazzjonijiet ta' 

xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor li 

għalihom ikunu akkwistaw aċċess legali, 

li ssir sabiex titwettaq estrazzjoni ta' testi 

u data mhux għal skopijiet ta' qligħ għall-

fini tar-riċerka xjentifika minn 

organizzazzjonijiet ta' riċerka u 

istituzzjonijiet tal-wirt kulturali. 

 Kwalunkwe dispożizzjoni kuntrattwali 

kuntrarja għall-eċċezzjoni prevista fl-

ewwel subparagrafu ma għandhiex tkun 

infurzabbli. 

 Ir-riproduzzjonijiet u l-estrazzjonijiet 

magħmula għal skopijiet ta' estrazzjoni ta' 

testi u data għandhom jinħażnu b'mod 

sikur. Malli l-attività ta' riċerka tkun 

intemmet il-kopji għandhom jitħassru jew, 

jekk l-Istati Membri jagħżlu li jagħmlu 

użu minn din il-possibbiltà, jinħażnu 

minn korpi fdati maħtura għal dan l-

iskop. 

Or. en 

 


