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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

L-emenda 74 għandha taqra: 

Emenda  74 

Proposta għal direttiva 

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 id-drittijiet 

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

Direttiva 2001/29/KE sabiex ikunu jistgħu 

jiksbu remunerazzjoni ġusta u 
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proporzjonata għall-użu diġitali tal-

pubblikazzjonijiet stampati tagħhom mill-

fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni. 

 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 

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. 

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 oħra 

indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-

istampa, li jkunu jinstabu fihom. 

 2a. Id-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 m'għandhomx jiġu estiżi 

għall-atti ta' hyperlinking: 

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-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 

m'għandux japplika 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 mill-fornituri 

tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni. 
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(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 


