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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 3 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Fil-każijiet għajr dawk imsemmija 

fil-paragrafu 1, liċenzja li taħtha min hu 

liċenzjat huwa permess li jwettaq 

estrazzjonijiet u riproduzzjonijiet minn xi 

xogħol jew xi materja oħra protetta 

għandha titqies li tippermetti l-estrazzjoni 

ta' testi u ta' data, inkluż, fejn applikabbli, 

mis-sottokuntratturi tiegħu, mingħajr ma 

jkun meħtieġ xi permess speċifiku tad-

detentur tad-drittijiet, dment li l-partijiet 

ma jiftiehmux mod ieħor u d-detentur tad-

drittijiet jirriżerva tali użijiet f'format li 

jista' jinqara minn magna. Ir-

riproduzzjonijiet u l-estrazzjonijiet li jsiru 

għall-proċess tal-estrazzjoni ta' testi u ta' 

data ta' tali xogħlijiet u materja oħra 

għandhom jitħassru malli ma jkunux 

għadhom meħtieġa għal dak il-għan. 

Kwalunkwe riproduzzjoni ta' xogħlijiet 

jew ta' materja oħra li tinżamm għal aktar 

żmien milli jkun meħtieġ għandha tiġi 

eskluża mill-kamp ta' applikazzjoni ta' 

dan il-paragrafu. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/210 

Emenda  210 

Julia Reda 
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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 5a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 5a 

 L-użu ta' estratti minn xogħlijiet u 

materja oħra li jkunu jeżistu minn qabel 

f'kontenut imtella' jew magħmul 

disponibbli mill-utenti 

 (1) L-Istati Membri għandhom jiddisponu 

għal eċċezzjoni 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-Direttiva, sabiex 

ikun permess l-użu ta' siltiet minn 

xogħlijiet u materja oħra li jeżistu minn 

qabel inklużi f'kontenut imtella' jew 

magħmul disponibbli mill-utenti, 

minbarra waqt l-attività professjonali 

tagħhom, għal finijiet bħalma huma l-

kritika, ir-reċensjoni, l-illustrazzjoni, il-

karikatura, il-parodija jew il-pastiċċ, 

dment li s-siltiet:  

  (a) ikunu relatati ma' xogħlijiet jew 

materja oħra li tqiegħdu b'mod legali 

għad-dispożizzjoni tal-pubbliku;  

  (b) ikunu akkumpanjati mill-indikazzjoni 

tas-sors, inkluż l-isem tal-awtur, sakemm 

dan ma joħroġx li jkun impossibbli; u  

  (c) jintużaw skont prattika ġusta u b'mod 

li ma jestendix lil hinn mill-iskop 

speċifiku li għalih dawn ikunu qegħdin 
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jintużaw. 

 (2) L-ebda dispożizzjoni kuntrattwali 

kuntrarja għall-eċċezzjoni prevista f'dan 

l-Artikolu ma għandha tkun infurzabbli.  

 (3) Il-fornituri ta' servizzi ta' kondiviżjoni 

ta' kontenut online ma għandhomx ikunu 

jistgħu jinvokaw għall-benefiċċju 

tagħhom proprju l-eċċezzjoni pervista fil-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu sabiex 

jillimitaw ir-responsabbiltà tagħhom jew 

sa fejn jaslu l-obbligi tagħhom taħt il-

ftehimiet konklużi mad-detenturi tad-

drittijiet b'applikazzjoni tal-Artikolu 13 ta' 

din id-Direttiva. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 5b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 5b 

 Il-libertà tal-Panorama 

 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. 

 2. L-ebda dispożizzjoni kuntrattwali 

kuntrarja għall-eċċezzjoni prevista f'dan 

l-Artikolu ma għandha tkun infurzabbli. 

Or. en 
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Axel Voss 

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-

istampa fir-rigward tal-użi diġitali 
Il-liċenzjar u l-infurzar tad-drittijiet fil-

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 

jiddisponu li, jekk ma jkun hemm l-ebda 

prova kuntrarja, il-pubblikatur ta' 

pubblikazzjoni tal-istampa għandu jitqies 

bħala l-persuna li għandha l-jedd li 

tikkonkludi liċenzji u li tfittex l-

applikazzjoni tal-miżuri, il-proċeduri u r-

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 fl-

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

dwar l-użu diġitali ta' xogħlijiet u materja 

oħra inkorporati f'tali pubblikazzjoni tal-

istampa, dment li l-isem tal-pubblikatur 

jidher fuq il-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 

jisfruttaw ix-xogħlijiet tagħhom u materji 

2. Il-preżunzjoni prevista fil-

paragrafu 1 ma għandhiex taffettwa lill-

ebda dritt previst fid-dritt tal-Unjoni għall-

awturi u għal detenturi oħra tad-drittijiet, 

fir-rigward ta' xogħolhom u materja oħra 

inkorporati f'pubblikazzjoni tal-istampa. 

Il-preżunzjoni ma tistax tiġi invokata 

kontra l-awturi u detenturi oħra tad-

drittijiet u, b'mod partikolari, ma tistax 

iċċaħħadhom mid-dritt tagħhom li 

jisfruttaw ix-xogħlijiet tagħhom u materja 

oħra indipendentement mill-pubblikazzjoni 
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oħra indipendentement mill-pubblikazzjoni 

tal-istampa, li jkunu jinstabu fihom. 

tal-istampa li fiha jkunu inkorporati. 

3. L-Artikoli 5 sa 8 tad-

Direttiva 001/9/KE u d-Direttiva 01/8/UE 

għandhom japplikaw mutatis mutandis 

fir-rigward tad-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1. 

 

4. Id-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 għandhom jiskadu 0 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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Proposta għal direttiva 

Artikolu 11a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 11a 

 L-għoti ta' iperlinks lix-xogħlijiet 

 L-għoti fuq sit web ta' iperlinks lil 

xogħlijiet disponibbli fuq sit web ieħor, 

fejn dawn il-links ikun fihom biss 

informazzjoni meħtieġa biex jinstab jew 

jintalab il-kontenut tas-sors, ma għandux 

jikkostitwixxi komunikazzjoni lill-

pubbliku. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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 

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 mtellgħa 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' 

xogħlijiet u materji oħra. 

1. Fejn fornituri tas-servizzi tas-

soċjetà tal-informazzjoni joffru lill-utenti 

servizzi ta' ħżin tal-kontenut u jipprovdu 

lill-pubbliku aċċess għall-kontenut u fejn 

tali attività mhijiex eliġibbli għall-

eżenzjonijiet mir-responsabbiltà previsti 

fid-Direttiva 2000/31/KE, huma 
għandhom jieħdu miżuri xierqa u 

proporzjonati biex jiżguraw il-

funzjonament tal-ftehimiet ta' liċenzjar 

konklużi mad-detenturi tad-drittijiet. L-

implimentazzjoni ta' tali ftehimiet 

għandha tirrispetta d-drittijiet 

fundamentali tal-utenti u m'għandhiex 

timponi obbligu ġenerali fuq il-fornituri 

tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jimmonitorjaw l-informazzjoni li huma 

jittrażmettu jew jaħżnu, b'konformità mal-

Artikolu 15 tad-Direttiva 2000/31/KE. 

 1a. Għall-fini li jiġi żgurat il-

funzjonament tal-ftehimiet ta' liċenzjar, 
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kif imsemmi fil-paragrafu 1, il-fornituri 

tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni u 

d-detenturi tad-drittijiet għandhom 

jikkooperaw ma' xulxin. Id-detenturi tad-

drittijiet għandhom jipprovdu lill-fornituri 

tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 

identifikazzjoni preċiża tax-xogħlijiet jew 

materja oħra li fir-rigward tagħhom 

huma għandhom id-drittijiet tal-awtur. Il-

fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni għandhom jinfurmaw lid-

detenturi tad-drittijiet dwar il-miżuri użati 

u dwar il-preċiżjoni tal-funzjonament 

tagħhom, kif ukoll, fejn rilevanti, 

jirrappurtaw perjodikament dwar l-użu 

tax-xogħlijiet u materja 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. 

2. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 

msemmija fil-paragrafu 1 b'kooperazzjoni 

mad-detenturi tad-drittijiet ipoġġu fis-seħħ 

mekkaniżmi ta' lmenti li jkunu disponibbli 

għall-utenti f'każ ta' tilwim dwar l-

implimentazzjoni tal-ftehimiet ta' liċenzjar 

imsemmija fil-paragrafu 1. 

 2a. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-utenti jkollhom aċċess għal 

qorti jew awtorità kompetenti oħra għall-

finijiet tal-affermazzjoni tad-dritt 

tagħhom ta' użu skont eċċezzjoni jew 

limitazzjoni u biex jappellaw kontra 

kwalunkwe miżura ta' restrizzjoni li jkun 

sar qbil dwarha skont il-paragrafu 3. 

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. 

3. L-Istati Membri għandhom 

jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-

kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 

tas-soċjetà tal-informazzjoni msemmija 

fil-paragrafu 1, ir-rappreżentanti tal-

utenti u d-detenturi tad-drittijiet permezz 

ta' djalogi bejn il-partijiet interessati biex 

jiddefinixxu l-aħjar prattiki għall-

implimentazzjoni tal-paragrafu 1. Il-

miżuri meħuda għandhom ikunu xierqa u 

proporzjonati u għandhom iqisu, fost l-

oħrajn, in-natura tas-servizzi, id-

disponibbiltà tat-teknoloġiji u l-effettività 

tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi teknoloġiċi. 
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