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Emenda 309
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta mill-konsumatur 
bl-użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li jagħmel il-konsumatur 
mill-kontenut diġitali. Dan l-obbligu 
għandu jkun estiż għal dejta li l-fornitur 
ikun obbligat li jżomm bil-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut diġitali kif ukoll 
għal dejta li l-fornitur ikun effettivament 
żamm f'relazzjoni mal-kuntratt.

imħassar

Or. en

Emenda 310
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta mill-konsumatur 
bl-użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li jagħmel il-konsumatur 
mill-kontenut diġitali. Dan l-obbligu 
għandu jkun estiż għal dejta li l-fornitur 
ikun obbligat li jżomm bil-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut diġitali kif ukoll 
għal dejta li l-fornitur ikun effettivament 
żamm f'relazzjoni mal-kuntratt.

imħassar
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Emenda 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta mill-konsumatur bl-
użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li jagħmel il-konsumatur 
mill-kontenut diġitali. Dan l-obbligu 
għandu jkun estiż għal dejta li l-fornitur 
ikun obbligat li jżomm bil-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut diġitali kif ukoll 
għal dejta li l-fornitur ikun effettivament 
żamm f'relazzjoni mal-kuntratt.

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta personali kollha mtellgħa 
mill-konsumatur, prodotta mill-konsumatur 
bl-użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li jagħmel il-konsumatur 
mill-kontenut diġitali, sakemm id-dejta
inkwistjoni ma tkunx tħassret jew 
tinżamm anonima. Dan l-obbligu għandu 
jkun estiż għal dejta personali li l-fornitur 
ikun obbligat li jżomm bil-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut diġitali kif ukoll 
għal dejta personali li l-fornitur ikun 
effettivament żamm f'relazzjoni mal-
kuntratt. Il-fornitur jenħtieġ li jippermetti 
wkoll lill-konsumatur jirkupra l-kontenut 
ipprovdut minn dan tal-aħħar permezz 
tal-użu tal-kontenut diġitali, fejn 
teknikament fattibbli, u fejn il-kontenut 
huwa portabbli għal servizz ieħor, sal-
punt li jkun inżamm mill-fornitur.

Or. en

Emenda 312
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
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rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta mill-konsumatur 
bl-użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li jagħmel il-konsumatur 
mill-kontenut diġitali. Dan l-obbligu 
għandu jkun estiż għal dejta li l-fornitur 
ikun obbligat li jżomm bil-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut diġitali kif ukoll 
għal dejta li l-fornitur ikun effettivament 
żamm f'relazzjoni mal-kuntratt.

rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta personali sinifikanti
kollha tal-konsumatur, skont ir-
Regolament (UE) 2016/679.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiżdied iċ-ċarezza għat-test tad-Direttiva li ma tfittix li tipprevali jew li 
tkun f'kunflitt mar-Regolament (UE) 2016/679 dwar ir-regoli ġenerali dwar il-protezzjoni 
tad-dejta u mad-definizzjoni ta' dejta personali f'dak ir-Regolament.

Emenda 313
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur
jirkupra d-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta mill-konsumatur bl-
użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li jagħmel il-konsumatur 
mill-kontenut diġitali. Dan l-obbligu
għandu jkun estiż għal dejta li l-fornitur 
ikun obbligat li jżomm bil-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut diġitali kif ukoll 
għal dejta li l-fornitur ikun effettivament 
żamm f'relazzjoni mal-kuntratt.

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
konsumatur jeħtieġlu li jkun kapaċi
jirkupra d-dejta monetizzabbli mtellgħa
mill-fornitur, prodotta mill-konsumatur bl-
użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li jagħmel il-konsumatur 
mill-kontenut diġitali. Dan l-obbligu jkopri 
d-dejta li l-fornitur ikun meħtieġ li jżomm
b'mod effettiv fir-rigward tal-kuntratt
għall-forniment ta' kontenut diġitali.
Jenħtieġ li jittieħdu passi, madankollu, 
biex jiġi żgurat li dan il-proċess ma jiksirx 
id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tal-
fornitur, fejn rilevanti, u ma jimponix piż 
tekniku kbir wisq fuqu.
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Emenda 314
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta mill-konsumatur bl-
użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li jagħmel il-konsumatur 
mill-kontenut diġitali. Dan l-obbligu 
għandu jkun estiż għal dejta li l-fornitur 
ikun obbligat li jżomm bil-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut diġitali kif ukoll 
għal dejta li l-fornitur ikun effettivament 
żamm f'relazzjoni mal-kuntratt.

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta mill-konsumatur bl-
użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li jagħmel il-konsumatur 
mill-kontenut diġitali jew mis-servizzi 
diġitali. Dan l-obbligu għandu jkun estiż 
għal dejta li l-fornitur ikun obbligat li 
jżomm bil-kuntratt għall-forniment ta' 
kontenut diġitali jew ta' servizzi diġitali kif 
ukoll għal dejta li l-fornitur ikun 
effettivament żamm f'relazzjoni mal-
kuntratt.

Or. ro

Emenda 315
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta mill-konsumatur bl-
użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li jagħmel il-konsumatur 
mill-kontenut diġitali. Dan l-obbligu 

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta personali raġonevolment 
identifikabbli u raġonevolment 
rekuperabbli tal-konsumatur, prodotta 
mill-konsumatur bl-użu tal-kontenut 
diġitali jew iġġenerata permezz tal-użu li 
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għandu jkun estiż għal dejta li l-fornitur 
ikun obbligat li jżomm bil-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut diġitali kif ukoll 
għal dejta li l-fornitur ikun effettivament 
żamm f'relazzjoni mal-kuntratt.

jagħmel il-konsumatur mill-kontenut 
diġitali. Dan l-obbligu għandu jkun estiż 
għal dejta li l-fornitur ikun obbligat li 
jżomm bil-kuntratt għall-forniment ta' 
kontenut diġitali kif ukoll għal dejta li l-
fornitur ikun effettivament żamm 
f'relazzjoni mal-kuntratt.

Or. en

Emenda 316
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta mill-konsumatur bl-
użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li jagħmel il-konsumatur 
mill-kontenut diġitali. Dan l-obbligu 
għandu jkun estiż għal dejta li l-fornitur 
ikun obbligat li jżomm bil-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut diġitali kif ukoll 
għal dejta li l-fornitur ikun effettivament 
żamm f'relazzjoni mal-kuntratt.

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta b'mod attiv mill-
konsumatur bl-użu tal-kontenut jew tas-
servizz diġitali jew iġġenerata permezz tal-
użu li jagħmel il-konsumatur mill-kontenut
jew mis-servizz diġitali. Dan l-obbligu 
għandu jkun estiż għal dejta li l-fornitur 
ikun obbligat li jżomm bil-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut jew servizz diġitali 
kif ukoll għal dejta li l-fornitur ikun 
effettivament żamm f'relazzjoni mal-
kuntratt.

Or. it

Emenda 317
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta mill-konsumatur bl-
użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li jagħmel il-konsumatur 
mill-kontenut diġitali. Dan l-obbligu 
għandu jkun estiż għal dejta li l-fornitur 
ikun obbligat li jżomm bil-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut diġitali kif ukoll 
għal dejta li l-fornitur ikun effettivament 
żamm f'relazzjoni mal-kuntratt.

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jittermina l-kuntratt, il-
fornitur, fuq talba magħmula mill-
konsumatur, jenħtieġ li jħalli lill-
konsumatur jirkupra, fuq talba tiegħu, id-
dejta kollha mtellgħa mill-konsumatur jew
prodotta mill-konsumatur bl-użu tal-
kontenut diġitali. Dan l-obbligu għandu 
jkun estiż għal dejta li l-fornitur ikun 
obbligat li jżomm bil-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut diġitali kif ukoll 
għal dejta li l-fornitur ikun effettivament 
żamm f'relazzjoni mal-kuntratt.

Or. fr

Emenda 318
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Meta, wara li jitwaqqaf il-kuntratt 
minħabba nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt, il-fornitur jipprovdi lill-
konsumatur bil-mezzi tekniċi sabiex 
jirkupra d-dejta, il-konsumatur għandu 
jkun intitolat li jirkupra d-dejta mingħajr 
ebda spejjeż, pereżempju bħall-ispiża 
sabiex jitħaddem format ta' dejta użat 
komunement bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż 
iġġenerati mill-ambjent diġitali tiegħu 
stess fosthom l-ispejjeż ta' konnessjoni 
man-netwerk peress li mhumiex marbutin 
b'mod speċifiku mas-sejbien tad-dejta.

imħassar

Or. en

Emenda 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta għal direttiva
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Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Meta, wara li jitwaqqaf il-kuntratt 
minħabba nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt, il-fornitur jipprovdi lill-
konsumatur bil-mezzi tekniċi sabiex 
jirkupra d-dejta, il-konsumatur għandu 
jkun intitolat li jirkupra d-dejta mingħajr 
ebda spejjeż, pereżempju bħall-ispiża 
sabiex jitħaddem format ta' dejta użat 
komunement bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż 
iġġenerati mill-ambjent diġitali tiegħu stess 
fosthom l-ispejjeż ta' konnessjoni man-
netwerk peress li mhumiex marbutin b'mod 
speċifiku mas-sejbien tad-dejta.

(40) Meta, wara li jitwaqqaf il-kuntratt 
minħabba nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt, il-fornitur jipprovdi lill-
konsumatur bil-mezzi tekniċi sabiex 
jirkupra d-dejta personali, u fejn 
teknikament fattibbli u portabbli għal 
servizzi oħra, il-kontenut, mingħajr ebda 
spejjeż, pereżempju bħall-ispiża sabiex 
jitħaddem format ta' dejta użat 
komunement bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż 
iġġenerati mill-ambjent diġitali tiegħu stess 
fosthom l-ispejjeż ta' konnessjoni man-
netwerk peress li mhumiex marbutin b'mod 
speċifiku mas-sejbien tad-dejta personali 
jew tal-kontenut.

Or. en

Emenda 320
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Meta, wara li jitwaqqaf il-kuntratt 
minħabba nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt, il-fornitur jipprovdi lill-
konsumatur bil-mezzi tekniċi sabiex 
jirkupra d-dejta, il-konsumatur għandu 
jkun intitolat li jirkupra d-dejta mingħajr 
ebda spejjeż, pereżempju bħall-ispiża 
sabiex jitħaddem format ta' dejta użat 
komunement bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż 
iġġenerati mill-ambjent diġitali tiegħu stess 
fosthom l-ispejjeż ta' konnessjoni man-
netwerk peress li mhumiex marbutin b'mod 
speċifiku mas-sejbien tad-dejta.

(40) Meta, wara li jitwaqqaf il-kuntratt 
minħabba nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt, il-fornitur jipprovdi lill-
konsumatur bil-mezzi tekniċi sabiex 
jirkupra d-dejta personali raġonevolment 
identifikabbli u raġonevolment 
rekuperabbli, il-konsumatur għandu jkun 
intitolat li jirkupra din id-dejta mingħajr 
ebda spejjeż, pereżempju bħall-ispiża 
sabiex jitħaddem format ta' dejta użat 
komunement bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż 
iġġenerati mill-ambjent diġitali tiegħu stess 
fosthom l-ispejjeż ta' konnessjoni man-
netwerk peress li mhumiex marbutin b'mod 
speċifiku mas-sejbien ta' din id-dejta.

Or. en
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Emenda 321
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Meta l-kontenut diġitali jiġi 
terminat, il-konsumatur ma għandux 
jintalab iħallas għall-użu tal-kontenut 
diġitali li ma jkunx konformi mal-kuntratt 
għaliex dan ikun qiegħed iċaħħad lill-
konsumatur mill-protezzjoni effettiva.

(41) Meta l-kontenut diġitali jiġi 
terminat, il-konsumatur ma għandux 
jintalab iħallas għall-użu tal-kontenut 
diġitali li ma jkunx konformi mal-kuntratt 
għaliex dan ikun qiegħed iċaħħad lill-
konsumatur mill-protezzjoni effettiva.
Madankollu, meta jiġi rrevokat il-
kuntratt, jenħtieġ li jitqies il-valur 
ekonomiku tal-użu tal-kontenut diġitali 
jew tas-servizz diġitali. Meta n-nuqqas ta' 
konformità mal-kuntratt tal-kontenut jew 
tas-servizz diġitali jagħmlu bla użu fil-
prattika, l-ebda kumpens għall-użu ma 
jenħtieġ li jitħallas.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kumpens għall-użu jenħtieġ li jiġi eskluż biss fil-każ li l-kontenut jew is-servizz ma jkunx 
jista' jintuża.

Emenda 322
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Meta l-kontenut diġitali jiġi 
terminat, il-konsumatur ma għandux 
jintalab iħallas għall-użu tal-kontenut 
diġitali li ma jkunx konformi mal-kuntratt 
għaliex dan ikun qiegħed iċaħħad lill-
konsumatur mill-protezzjoni effettiva.

(41) Meta l-kontenut diġitali jiġi 
terminat, il-konsumatur ma għandux 
jintalab iħallas għall-użu tal-kontenut 
diġitali jew tas-servizzi diġitali li ma
jkunux konformi mal-kuntratt għaliex dan 
ikun qiegħed iċaħħad lill-konsumatur mill-
protezzjoni effettiva.
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Or. ro

Emenda 323
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Meta l-kontenut diġitali jiġi 
terminat, il-konsumatur ma għandux 
jintalab iħallas għall-użu tal-kontenut 
diġitali li ma jkunx konformi mal-kuntratt 
għaliex dan ikun qiegħed iċaħħad lill-
konsumatur mill-protezzjoni effettiva.

(41) Meta l-kontenut diġitali jiġi 
terminat, il-konsumatur ma għandux 
jintalab iħallas għall-użu tal-kontenut 
diġitali jew tas-servizzi diġitali li ma jkunx 
konformi mal-kuntratt għaliex dan ikun 
qiegħed iċaħħad lill-konsumatur mill-
protezzjoni effettiva.

Or. en

Emenda 324
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Meta l-kontenut diġitali jiġi 
terminat, il-konsumatur ma għandux 
jintalab iħallas għall-użu tal-kontenut 
diġitali li ma jkunx konformi mal-kuntratt 
għaliex dan ikun qiegħed iċaħħad lill-
konsumatur mill-protezzjoni effettiva.

(41) Meta l-kontenut diġitali jiġi 
terminat, il-konsumatur ma għandux 
jintalab iħallas għall-użu tal-kontenut 
diġitali jew tas-servizz diġitali li ma jkunx 
konformi mal-kuntratt għaliex dan ikun 
qiegħed iċaħħad lill-konsumatur mill-
protezzjoni effettiva.

Or. it

Emenda 325
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 42
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Meta titqies il-ħtieġa li jinħoloq 
bilanċ bejn l-interessi leġittimi tal-
konsumaturi u tal-fornituri, meta l-kontenut 
diġitali fornut fuq perjodu ta' żmien bil-
ħlas ta' prezz jagħti lok għad-dritt ta' 
waqfien, il-konsumatur għandu jkun 
intitolat li jwaqqaf biss il-parti tal-kuntratt 
li tikkorrispondi għaż-żmien li fih il-
kontenut diġitali ma kienx f'konformità 
mal-kuntratt. Madankollu, meta l-kontenut 
diġitali jkun fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus, waqfien 
parzjali ma jkunx fattibbli minħabba li 
huwa impossibbli li taqsam b'mod 
proporzjonat eżekuzzjoni-korrispettiva li 
mhijiex flus.

(42) Meta titqies il-ħtieġa li jinħoloq 
bilanċ bejn l-interessi leġittimi tal-
konsumaturi u tal-fornituri, meta l-kontenut 
diġitali jew is-servizzi diġitali fornuti fuq 
perjodu ta' żmien bil-ħlas ta' prezz jagħtu
lok għad-dritt ta' waqfien, il-konsumatur 
għandu jkun intitolat li jwaqqaf biss il-parti 
tal-kuntratt li tikkorrispondi għaż-żmien li 
fih il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali ma kienx f'konformità mal-kuntratt. 
Madankollu, meta l-kontenut diġitali jew 
is-servizz diġitali jkun fornut għal 
eżekuzzjoni korrispettiva li mhijiex flus, 
waqfien parzjali ma jkunx fattibbli 
minħabba li huwa impossibbli li taqsam 
b'mod proporzjonat eżekuzzjoni-
korrispettiva li mhijiex flus.

Or. ro

Emenda 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Meta titqies il-ħtieġa li jinħoloq 
bilanċ bejn l-interessi leġittimi tal-
konsumaturi u tal-fornituri, meta l-kontenut 
diġitali fornut fuq perjodu ta' żmien bil-
ħlas ta' prezz jagħti lok għad-dritt ta' 
waqfien, il-konsumatur għandu jkun 
intitolat li jwaqqaf biss il-parti tal-kuntratt 
li tikkorrispondi għaż-żmien li fih il-
kontenut diġitali ma kienx f'konformità 
mal-kuntratt. Madankollu, meta l-kontenut 
diġitali jkun fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus, waqfien 
parzjali ma jkunx fattibbli minħabba li 
huwa impossibbli li taqsam b'mod 
proporzjonat eżekuzzjoni-korrispettiva li 
mhijiex flus.

(42) Meta titqies il-ħtieġa li jinħoloq 
bilanċ bejn l-interessi leġittimi tal-
konsumaturi u tal-fornituri, meta l-kontenut 
diġitali jew is-servizz diġitali fornuti fuq 
perjodu ta' żmien bil-ħlas ta' prezz jagħtu
lok għad-dritt ta' waqfien, il-konsumatur 
għandu jkun intitolat li jwaqqaf biss il-parti 
tal-kuntratt li tikkorrispondi għaż-żmien li 
fih il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali ma kinux f'konformità mal-
kuntratt. Madankollu, meta l-kontenut 
diġitali jew is-servizz diġitali jkunu fornuti
għal dejta bħala eżekuzzjoni korrispettiva, 
waqfien parzjali ma jkunx fattibbli 
minħabba li huwa impossibbli li taqsam 
b'mod proporzjonat eżekuzzjoni-
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korrispettiva li mhijiex flus.

Or. en

Emenda 327
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Meta titqies il-ħtieġa li jinħoloq 
bilanċ bejn l-interessi leġittimi tal-
konsumaturi u tal-fornituri, meta l-kontenut 
diġitali fornut fuq perjodu ta' żmien bil-
ħlas ta' prezz jagħti lok għad-dritt ta' 
waqfien, il-konsumatur għandu jkun 
intitolat li jwaqqaf biss il-parti tal-kuntratt 
li tikkorrispondi għaż-żmien li fih il-
kontenut diġitali ma kienx f'konformità 
mal-kuntratt. Madankollu, meta l-kontenut 
diġitali jkun fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus, waqfien 
parzjali ma jkunx fattibbli minħabba li 
huwa impossibbli li taqsam b'mod 
proporzjonat eżekuzzjoni-korrispettiva li 
mhijiex flus.

(42) Meta titqies il-ħtieġa li jinħoloq 
bilanċ bejn l-interessi leġittimi tal-
konsumaturi u tal-fornituri, meta l-kontenut
jew is-servizz diġitali fornut fuq perjodu ta' 
żmien bil-ħlas ta' prezz jagħti lok għad-
dritt ta' waqfien, il-konsumatur għandu 
jkun intitolat li jwaqqaf biss il-parti tal-
kuntratt li tikkorrispondi għaż-żmien li fih 
il-kontenut jew is-servizz diġitali ma kienx 
f'konformità mal-kuntratt. Madankollu, 
meta l-kontenut jew is-servizz diġitali jkun 
fornut għal eżekuzzjoni korrispettiva li 
mhijiex flus, waqfien parzjali ma jkunx 
fattibbli minħabba li huwa impossibbli li 
taqsam b'mod proporzjonat eżekuzzjoni-
korrispettiva li mhijiex flus.

Or. it

Emenda 328
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Meta titqies il-ħtieġa li jinħoloq 
bilanċ bejn l-interessi leġittimi tal-
konsumaturi u tal-fornituri, meta l-kontenut 
diġitali fornut fuq perjodu ta' żmien bil-
ħlas ta' prezz jagħti lok għad-dritt ta' 
waqfien, il-konsumatur għandu jkun 

(42) Meta titqies il-ħtieġa li jinħoloq 
bilanċ bejn l-interessi leġittimi tal-
konsumaturi u tal-fornituri, meta l-kontenut 
diġitali jew is-servizzi diġitali huma 
fornuti fuq perjodu ta' żmien bil-ħlas ta' 
prezz u jagħtu lok għad-dritt ta' waqfien, 
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intitolat li jwaqqaf biss il-parti tal-kuntratt 
li tikkorrispondi għaż-żmien li fih il-
kontenut diġitali ma kienx f'konformità 
mal-kuntratt. Madankollu, meta l-kontenut 
diġitali jkun fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus, waqfien 
parzjali ma jkunx fattibbli minħabba li 
huwa impossibbli li taqsam b'mod 
proporzjonat eżekuzzjoni-korrispettiva li 
mhijiex flus.

il-konsumatur għandu jkun intitolat li 
jwaqqaf biss il-parti tal-kuntratt li 
tikkorrispondi għaż-żmien li fih il-kontenut 
diġitali jew is-servizzi diġitali ma kinux
f'konformità mal-kuntratt. Madankollu, 
meta l-kontenut diġitali jew is-servizzi 
diġitali jkunu fornuti għal dejta personali 
jew kwalunkwe dejta oħra, waqfien 
parzjali ma jkunx fattibbli minħabba li 
huwa impossibbli li taqsam b'mod 
proporzjonat din id-dejta.

Or. en

Emenda 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Minħabba n-natura tiegħu, il-
kontenut diġitali mhuwiex soġġett għat-
tkagħbir bl-użu waqt li jkun qiegħed 
jintuża u spiss ikun fornut fuq perjodu ta' 
żmien aktar milli bħala forniment ta' darba. 
Għaldaqstant, huwa ġġustifikat li ma jiġix 
previst perjodu li matulu l-fornitur għandu 
jinżamm responsabbli għal kull nuqqas ta' 
konformità li jeżisti fiż-żmien tal-
forniment tal-kontenut diġitali. 
Konsegwentament l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu lura milli jżommu jew 
jintroduċu perjodu bħal dan. L-Istati 
Membri għandhom jibqgħu liberi li 
jibbażaw fuq regoli nazzjonali ta' 
preskrizzjoni sabiex jiżguraw iċ-ċertezza 
legali fir-rigward ta' pretensjonijiet abbażi 
ta' nuqqas ta' konformità ta' kontenut 
diġitali.

(43) Minħabba n-natura tiegħu, il-
kontenut diġitali spiss ikun fornut fuq 
perjodu ta' żmien aktar milli bħala 
forniment ta' darba. Għaldaqstant, huwa 
ġġustifikat għall-kontenut diġitali fornut 
fuq perjodu ta' żmien bħala parti minn 
kuntratti fit-tul li ma jiġix previst perjodu 
li matulu l-fornitur għandu jinżamm 
responsabbli għal kull nuqqas ta' 
konformità li jeżisti fiż-żmien tal-
forniment tal-kontenut diġitali. 
Konsegwentament l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu lura milli jżommu jew 
jintroduċu perjodu bħal dan. Madankollu 
għall-kontenut diġitali fornut bħala 
forniment ta' darba, jenħtieġ li jkun 
iġġustifikat li jiġi introdott perjodu ta' 
limitazzjoni ta' sentejn miż-żmien tal-
forniment tal-kontenut diġitali. L-Istati 
Membri għandhom jibqgħu liberi li 
jibbażaw fuq regoli nazzjonali ta' 
preskrizzjoni sabiex jiżguraw iċ-ċertezza 
legali fir-rigward ta' pretensjonijiet abbażi 
ta' nuqqas ta' konformità ta' kontenut 
diġitali.
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Or. en

Emenda 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Minħabba n-natura tiegħu, il-
kontenut diġitali mhuwiex soġġett għat-
tkagħbir bl-użu waqt li jkun qiegħed 
jintuża u spiss ikun fornut fuq perjodu ta' 
żmien aktar milli bħala forniment ta' darba. 
Għaldaqstant, huwa ġġustifikat li ma jiġix 
previst perjodu li matulu l-fornitur għandu 
jinżamm responsabbli għal kull nuqqas ta' 
konformità li jeżisti fiż-żmien tal-
forniment tal-kontenut diġitali.
Konsegwentament l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu lura milli jżommu jew 
jintroduċu perjodu bħal dan. L-Istati 
Membri għandhom jibqgħu liberi li 
jibbażaw fuq regoli nazzjonali ta' 
preskrizzjoni sabiex jiżguraw iċ-ċertezza 
legali fir-rigward ta' pretensjonijiet abbażi 
ta' nuqqas ta' konformità ta' kontenut 
diġitali.

(43) Minħabba n-natura tiegħu, il-
kontenut diġitali jew is-servizz diġitali, 
għajr meta fornut bħala softwer integrat 
jew softwer anċillari għal oġġett tanġibbli,
mhuwiex soġġett għat-tkagħbir bl-użu 
waqt li jkun qiegħed jintuża u spiss ikun 
fornut fuq perjodu ta' żmien aktar milli 
bħala forniment ta' darba. Għaldaqstant, 
huwa ġġustifikat li ma jiġix previst perjodu 
li matulu l-fornitur għandu jinżamm 
responsabbli għal kull nuqqas ta' 
konformità li jeżisti fiż-żmien tal-
forniment tal-kontenut diġitali.

Or. en

Emenda 331
Notis Marias

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Minħabba n-natura tiegħu, il-
kontenut diġitali mhuwiex soġġett għat-
tkagħbir bl-użu waqt li jkun qiegħed 
jintuża u spiss ikun fornut fuq perjodu ta' 

(43) Minħabba n-natura tiegħu, il-
kontenut diġitali mhuwiex soġġett għat-
tkagħbir bl-użu waqt li jkun qiegħed 
jintuża u spiss ikun fornut fuq perjodu ta' 
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żmien aktar milli bħala forniment ta' darba. 
Għaldaqstant, huwa ġġustifikat li ma jiġix 
previst perjodu li matulu l-fornitur għandu 
jinżamm responsabbli għal kull nuqqas ta' 
konformità li jeżisti fiż-żmien tal-
forniment tal-kontenut diġitali. 
Konsegwentament l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu lura milli jżommu jew 
jintroduċu perjodu bħal dan. L-Istati 
Membri għandhom jibqgħu liberi li 
jibbażaw fuq regoli nazzjonali ta' 
preskrizzjoni sabiex jiżguraw iċ-ċertezza 
legali fir-rigward ta' pretensjonijiet abbażi 
ta' nuqqas ta' konformità ta' kontenut 
diġitali.

żmien aktar milli bħala forniment ta' darba. 
Għaldaqstant, huwa ġġustifikat li ma jiġix 
previst perjodu li matulu l-fornitur għandu 
jinżamm responsabbli għal kull nuqqas ta' 
konformità li jeżisti fiż-żmien tal-
forniment tal-kontenut diġitali. 
Konsegwentament l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu lura milli jżommu jew 
jintroduċu perjodu bħal dan. L-Istati 
Membri għandhom jibqgħu liberi li jużaw 
il-liġi kuntrattwali ġenerali nazzjonali u li
jibbażaw fuq regoli nazzjonali ta' 
preskrizzjoni sabiex jiżguraw iċ-ċertezza 
legali fir-rigward ta' pretensjonijiet abbażi 
ta' nuqqas ta' konformità ta' kontenut 
diġitali.

Or. el

Emenda 332
Inese Vaidere

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Minħabba n-natura tiegħu, il-
kontenut diġitali mhuwiex soġġett għat-
tkagħbir bl-użu waqt li jkun qiegħed 
jintuża u spiss ikun fornut fuq perjodu ta' 
żmien aktar milli bħala forniment ta' darba. 
Għaldaqstant, huwa ġġustifikat li ma jiġix 
previst perjodu li matulu l-fornitur għandu 
jinżamm responsabbli għal kull nuqqas ta' 
konformità li jeżisti fiż-żmien tal-
forniment tal-kontenut diġitali. 
Konsegwentament l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu lura milli jżommu jew 
jintroduċu perjodu bħal dan. L-Istati 
Membri għandhom jibqgħu liberi li 
jibbażaw fuq regoli nazzjonali ta' 
preskrizzjoni sabiex jiżguraw iċ-ċertezza 
legali fir-rigward ta' pretensjonijiet abbażi 
ta' nuqqas ta' konformità ta' kontenut 
diġitali.

(43) Minħabba n-natura tiegħu, il-
kontenut diġitali spiss ikun fornut fuq 
perjodu ta' żmien aktar milli bħala 
forniment ta' darba. Għaldaqstant, f'każijiet 
fejn il-kuntratt jipprevedi att wieħed ta' 
forniment, il-fornitur għandu jinżamm 
responsabbli fejn in-nuqqas ta' 
konformità jsir apparenti fi żmien sentejn 
miż-żmien tal-forniment. F'każijiet fejn il-
kuntratt jipprevedi għal aktar minn att 
wieħed ta' forniment jew għal forniment 
kontinwu, il-fornitur għandu jinżamm 
responsabbli għal kwalunkwe nuqqas ta' 
konformità li jsir apparenti matul id-
durata tal-kuntratt.
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Or. en

Emenda 333
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Minħabba n-natura tiegħu, il-
kontenut diġitali mhuwiex soġġett għat-
tkagħbir bl-użu waqt li jkun qiegħed 
jintuża u spiss ikun fornut fuq perjodu ta' 
żmien aktar milli bħala forniment ta' darba. 
Għaldaqstant, huwa ġġustifikat li ma jiġix 
previst perjodu li matulu l-fornitur għandu 
jinżamm responsabbli għal kull nuqqas ta' 
konformità li jeżisti fiż-żmien tal-
forniment tal-kontenut diġitali. 
Konsegwentament l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu lura milli jżommu jew 
jintroduċu perjodu bħal dan. L-Istati 
Membri għandhom jibqgħu liberi li 
jibbażaw fuq regoli nazzjonali ta' 
preskrizzjoni sabiex jiżguraw iċ-ċertezza 
legali fir-rigward ta' pretensjonijiet abbażi 
ta' nuqqas ta' konformità ta' kontenut 
diġitali.

(43) Minħabba n-natura tiegħu, il-
kontenut jew is-servizz diġitali mhuwiex 
soġġett għat-tkagħbir bl-użu waqt li jkun 
qiegħed jintuża u spiss ikun fornut fuq 
perjodu ta' żmien aktar milli bħala 
forniment ta' darba. Għaldaqstant, huwa 
ġġustifikat li ma jiġix previst perjodu li 
matulu l-fornitur għandu jinżamm 
responsabbli għal kull nuqqas ta' 
konformità li jeżisti fiż-żmien tal-
forniment tal-kontenut diġitali. 
Konsegwentament l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu lura milli jżommu jew 
jintroduċu perjodu bħal dan. L-Istati 
Membri għandhom jibqgħu liberi li 
jibbażaw fuq regoli nazzjonali ta' 
preskrizzjoni sabiex jiżguraw iċ-ċertezza 
legali fir-rigward ta' pretensjonijiet abbażi 
ta' nuqqas ta' konformità ta' kontenut 
diġitali.

Or. it

Emenda 334
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Minħabba n-natura tiegħu, il-
kontenut diġitali mhuwiex soġġett għat-
tkagħbir bl-użu waqt li jkun qiegħed 
jintuża u spiss ikun fornut fuq perjodu ta'
żmien aktar milli bħala forniment ta' 

(43) Anke l-kontenut diġitali jista' jkun
soġġett għat-tkagħbir bl-użu. Jista' jkun 
ukoll soġġett għal influwenzi esterni li 
huma ta' importanza kruċjali biex 
jiddeterminaw jekk il-kontenut diġitali 
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darba. Għaldaqstant, huwa ġġustifikat li
ma jiġix previst perjodu li matulu l-fornitur 
għandu jinżamm responsabbli għal kull 
nuqqas ta' konformità li jeżisti fiż-żmien 
tal-forniment tal-kontenut diġitali.
Konsegwentament l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu lura milli jżommu jew 
jintroduċu perjodu bħal dan. L-Istati 
Membri għandhom jibqgħu liberi li 
jibbażaw fuq regoli nazzjonali ta' 
preskrizzjoni sabiex jiżguraw iċ-ċertezza 
legali fir-rigward ta' pretensjonijiet abbażi 
ta' nuqqas ta' konformità ta' kontenut 
diġitali.

huwiex f'konformità mal-kuntratt.
Hawnhekk ukoll, għaldaqstant, huwa 
ġġustifikat li jiġi previst perjodu li matulu 
l-fornitur għandu jinżamm responsabbli 
għal kull nuqqas ta' konformità li jeżisti 
fiż-żmien tal-forniment tal-kontenut 
diġitali. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu liberi li jibbażaw fuq 
regoli nazzjonali ta' preskrizzjoni sabiex 
jiżguraw iċ-ċertezza legali fir-rigward ta' 
pretensjonijiet abbażi ta' nuqqas ta' 
konformità ta' kontenut diġitali.

Or. de

Emenda 335
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Minħabba n-natura tiegħu, il-
kontenut diġitali mhuwiex soġġett għat-
tkagħbir bl-użu waqt li jkun qiegħed 
jintuża u spiss ikun fornut fuq perjodu ta' 
żmien aktar milli bħala forniment ta' 
darba. Għaldaqstant, huwa ġġustifikat li
ma jiġix previst perjodu li matulu l-fornitur 
għandu jinżamm responsabbli għal kull 
nuqqas ta' konformità li jeżisti fiż-żmien 
tal-forniment tal-kontenut diġitali.
Konsegwentament l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu lura milli jżommu jew 
jintroduċu perjodu bħal dan. L-Istati 
Membri għandhom jibqgħu liberi li 
jibbażaw fuq regoli nazzjonali ta' 
preskrizzjoni sabiex jiżguraw iċ-ċertezza 
legali fir-rigward ta' pretensjonijiet abbażi 
ta' nuqqas ta' konformità ta' kontenut 
diġitali.

(43) Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza 
mal-acquis, huwa ġġustifikat li jiġi previst 
perjodu ta' sentejn li matulu l-fornitur 
għandu jinżamm responsabbli għal kull 
nuqqas ta' konformità li jeżisti fiż-żmien 
tal-forniment tal-kontenut diġitali jew is-
servizz diġitali. L-Istati Membri għandhom 
jibqgħu liberi li jibbażaw fuq regoli 
nazzjonali ta' preskrizzjoni sabiex jiżguraw 
iċ-ċertezza legali fir-rigward ta' 
pretensjonijiet abbażi ta' nuqqas ta' 
konformità ta' kontenut diġitali jew servizzi 
diġitali imma dawn ir-regoli jenħtieġ li 
ma jipprovdux għal perjodu iqsar minn 
sentejn miż-żmien rilevanti tal-
istabbiliment tal-konformità mal-kuntratt.

Or. en
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Emenda 336
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali. Għalhekk, sabiex tiżdied 
il-fiduċja tal-konsumaturi fil-kontenut 
diġitali, dan il-prinċipju għandu jiġi 
rregolat fil-livell tal-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi ma jsofrux 
detriment jekk il-ħardwer jew is-softwer 
tagħhom iġarrbu ħsara b'kontenut diġitali 
li ma jkunx konformi mal-kuntratt. 
Għaldaqstant, il-konsumaturi għandhom 
ikunu intitolati għal kumpens għal danni 
kkawżati lill-ambjent diġitali tal-
konsumatur bin-nuqqas ta' konformità 
tal-kuntratt jew b'falliment tal-provvista 
tal-kontenut diġitali. Madankollu, 
jenħtieġ li jitħalla f'idejn l-Istati Membri 
li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-eżerċizzju tad-dritt għad-danni 
filwaqt li jitqies il-fatt li t-traħħis fil-
prezzijiet għal provvisti ta' kontenut 
diġitali fil-futur, speċjalment meta offruti 
minn fornituri bħala kumpens għal telf, 
mhux neċessarjament iqiegħdu lill-
konsumatur qrib kemm jista' jkun tal-
pożizzjoni li l-konsumatur kien ikun fiha 
kieku l-kontenut diġitali kien fornut kif 
dovut u kien konformi mal-kuntratt.

imħassar

Or. en

Emenda 337
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Premessa 44
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali. Għalhekk, sabiex tiżdied 
il-fiduċja tal-konsumaturi fil-kontenut 
diġitali, dan il-prinċipju għandu jiġi 
rregolat fil-livell tal-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi ma jsofrux 
detriment jekk il-ħardwer jew is-softwer 
tagħhom iġarrbu ħsara b'kontenut diġitali li 
ma jkunx konformi mal-kuntratt. 
Għaldaqstant, il-konsumaturi għandhom 
ikunu intitolati għal kumpens għal danni 
kkawżati lill-ambjent diġitali tal-
konsumatur bin-nuqqas ta' konformità tal-
kuntratt jew b'falliment tal-provvista tal-
kontenut diġitali. Madankollu, jenħtieġ li 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-eżerċizzju tad-dritt għad-danni 
filwaqt li jitqies il-fatt li t-traħħis fil-
prezzijiet għal provvisti ta' kontenut diġitali 
fil-futur, speċjalment meta offruti minn 
fornituri bħala kumpens għal telf, mhux 
neċessarjament iqiegħdu lill-konsumatur 
qrib kemm jista' jkun tal-pożizzjoni li l-
konsumatur kien ikun fiha kieku l-kontenut 
diġitali kien fornut kif dovut u kien 
konformi mal-kuntratt.

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali. Għalhekk, sabiex tiżdied 
il-fiduċja tal-konsumaturi fil-kontenut 
diġitali, dan il-prinċipju għandu jiġi 
rregolat fil-livell tal-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi ma jsofrux 
detriment jekk il-ħardwer jew is-softwer 
tagħhom iġarrbu ħsara b'kontenut diġitali li 
ma jkunx konformi mal-kuntratt. 
Għaldaqstant, il-konsumaturi għandhom 
ikunu intitolati għal kumpens għal danni 
kkawżati lill-ambjent diġitali tal-
konsumatur bin-nuqqas ta' konformità tal-
kuntratt jew b'falliment tal-provvista tal-
kontenut diġitali. Madankollu, jenħtieġ li 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-eżerċizzju tad-dritt għad-danni 
filwaqt li jitqies il-fatt li t-traħħis fil-
prezzijiet għal provvisti ta' kontenut diġitali 
fil-futur, speċjalment meta offruti minn 
fornituri bħala kumpens għal telf, mhux 
neċessarjament iqiegħdu lill-konsumatur 
qrib kemm jista' jkun tal-pożizzjoni li l-
konsumatur kien ikun fiha kieku l-kontenut 
diġitali kien fornut kif dovut u kien 
konformi mal-kuntratt. Jenħtieġ li jkun 
possibbli għall-Istati Membri li, meta 
jistabbilixxu r-regoli f'dan ir-rigward, 
jipprevedu grad ta' responsabilità 
mnaqqas jew miżjud għad-danni sabiex 
jiddifferenzjaw bejn il-fornituri li jkunu 
għamlu dak kollu li hu fis-setgħa 
tagħhom sabiex jillimitaw il-possibbiltà
ta' danni, pereżempju billi josservaw il-
kodiċijiet tal-aħjar prattika tal-industrija, 
il-linji ta' referenza jew l-istandards 
internazzjonali ta' sigurtà, u dawk li kienu 
negliġenti f'dan ir-rigward.

Or. en
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Emenda 338
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali. Għalhekk, sabiex tiżdied 
il-fiduċja tal-konsumaturi fil-kontenut 
diġitali, dan il-prinċipju għandu jiġi 
rregolat fil-livell tal-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi ma jsofrux 
detriment jekk il-ħardwer jew is-softwer 
tagħhom iġarrbu ħsara b'kontenut diġitali li 
ma jkunx konformi mal-kuntratt. 
Għaldaqstant, il-konsumaturi għandhom 
ikunu intitolati għal kumpens għal danni 
kkawżati lill-ambjent diġitali tal-
konsumatur bin-nuqqas ta' konformità tal-
kuntratt jew b'falliment tal-provvista tal-
kontenut diġitali. Madankollu, jenħtieġ li 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-eżerċizzju tad-dritt għad-danni 
filwaqt li jitqies il-fatt li t-traħħis fil-
prezzijiet għal provvisti ta' kontenut diġitali 
fil-futur, speċjalment meta offruti minn 
fornituri bħala kumpens għal telf, mhux 
neċessarjament iqiegħdu lill-konsumatur 
qrib kemm jista' jkun tal-pożizzjoni li l-
konsumatur kien ikun fiha kieku l-kontenut 
diġitali kien fornut kif dovut u kien
konformi mal-kuntratt.

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali jew ta' servizzi diġitali. 
Għalhekk, sabiex tiżdied il-fiduċja tal-
konsumaturi fil-kontenut diġitali u s-
servizzi diġitali, dan il-prinċipju għandu 
jiġi rregolat fil-livell tal-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi ma jsofrux 
detriment jekk il-ħardwer jew is-softwer 
tagħhom iġarrbu ħsara b'kontenut diġitali
jew servizzi diġitali li ma jkunux konformi 
mal-kuntratt. Għaldaqstant, il-konsumaturi 
għandhom ikunu intitolati għal kumpens 
għal danni kkawżati lill-ambjent diġitali 
tal-konsumatur bin-nuqqas ta' konformità 
tal-kuntratt jew b'falliment tal-provvista 
tal-kontenut diġitali jew tas-servizzi 
diġitali. Madankollu, jenħtieġ li jitħalla 
f'idejn l-Istati Membri li jistabbilixxu l-
kundizzjonijiet dettaljati għall-eżerċizzju 
tad-dritt għad-danni, filwaqt li jitqies il-fatt 
li t-traħħis fil-prezzijiet għal provvisti ta' 
kontenut diġitali fil-futur, speċjalment meta 
offruti minn fornituri bħala kumpens għal 
telf, mhux neċessarjament iqiegħdu lill-
konsumatur qrib kemm jista' jkun tal-
pożizzjoni li l-konsumatur kien ikun fiha 
kieku l-kontenut diġitali jew is-servizzi 
diġitali kienu fornuti kif dovut u kienu
konformi mal-kuntratt.

Or. ro

Emenda 339
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
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Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali. Għalhekk, sabiex tiżdied 
il-fiduċja tal-konsumaturi fil-kontenut 
diġitali, dan il-prinċipju għandu jiġi 
rregolat fil-livell tal-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi ma jsofrux 
detriment jekk il-ħardwer jew is-softwer 
tagħhom iġarrbu ħsara b'kontenut diġitali li 
ma jkunx konformi mal-kuntratt. 
Għaldaqstant, il-konsumaturi għandhom 
ikunu intitolati għal kumpens għal danni 
kkawżati lill-ambjent diġitali tal-
konsumatur bin-nuqqas ta' konformità tal-
kuntratt jew b'falliment tal-provvista tal-
kontenut diġitali. Madankollu, jenħtieġ li 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-eżerċizzju tad-dritt għad-danni 
filwaqt li jitqies il-fatt li t-traħħis fil-
prezzijiet għal provvisti ta' kontenut diġitali 
fil-futur, speċjalment meta offruti minn 
fornituri bħala kumpens għal telf, mhux 
neċessarjament iqiegħdu lill-konsumatur 
qrib kemm jista' jkun tal-pożizzjoni li l-
konsumatur kien ikun fiha kieku l-kontenut 
diġitali kien fornut kif dovut u kien 
konformi mal-kuntratt.

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali. Għalhekk, sabiex tiżdied 
il-fiduċja tal-konsumaturi fil-kontenut 
diġitali, dan il-prinċipju għandu jiġi 
rregolat fil-livell tal-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi ma jsofrux 
detriment jekk il-ħardwer jew is-softwer 
tagħhom iġarrbu ħsara b'kontenut diġitali
jew servizzi diġitali li ma jkunux konformi 
mal-kuntratt. Għaldaqstant, il-konsumaturi 
għandhom ikunu intitolati għal kumpens 
għal danni materjali kkawżati lill-ambjent 
diġitali tal-konsumatur u possibbilment 
danni mhux materjali li jirriżultaw 
minnhom, bin-nuqqas ta' konformità tal-
kuntratt jew b'falliment tal-provvista tal-
kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali 
skont il-prinċipju ġenerali li r-rikorrent 
huwa intitolat li jitqiegħed f'tali pożizzjoni 
daqslikieku ċ-ċirkostanza li kkawżat id-
danni ma ġratx. Madankollu, jenħtieġ li 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-eżerċizzju tad-dritt għad-danni,
filwaqt li jitqies il-fatt li t-traħħis fil-
prezzijiet għal provvisti ta' kontenut diġitali 
fil-futur, speċjalment meta offruti minn 
fornituri bħala kumpens għal telf, mhux 
neċessarjament iqiegħdu lill-konsumatur 
qrib kemm jista' jkun tal-pożizzjoni li l-
konsumatur kien ikun fiha kieku l-kontenut 
diġitali kien fornut kif dovut u kien 
konformi mal-kuntratt.

Or. en

Emenda 340
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Premessa 44
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali. Għalhekk, sabiex tiżdied 
il-fiduċja tal-konsumaturi fil-kontenut 
diġitali, dan il-prinċipju għandu jiġi 
rregolat fil-livell tal-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi ma jsofrux 
detriment jekk il-ħardwer jew is-softwer 
tagħhom iġarrbu ħsara b'kontenut diġitali li 
ma jkunx konformi mal-kuntratt. 
Għaldaqstant, il-konsumaturi għandhom 
ikunu intitolati għal kumpens għal danni 
kkawżati lill-ambjent diġitali tal-
konsumatur bin-nuqqas ta' konformità tal-
kuntratt jew b'falliment tal-provvista tal-
kontenut diġitali. Madankollu, jenħtieġ li 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-eżerċizzju tad-dritt għad-danni 
filwaqt li jitqies il-fatt li t-traħħis fil-
prezzijiet għal provvisti ta' kontenut diġitali 
fil-futur, speċjalment meta offruti minn 
fornituri bħala kumpens għal telf, mhux 
neċessarjament iqiegħdu lill-konsumatur 
qrib kemm jista' jkun tal-pożizzjoni li l-
konsumatur kien ikun fiha kieku l-kontenut 
diġitali kien fornut kif dovut u kien 
konformi mal-kuntratt.

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali. Il-konsumaturi jenħtieġ 
li ma jsofrux detriment jekk il-ħardwer jew 
is-softwer tagħhom iġarrbu ħsara 
b'kontenut diġitali li ma jkunx konformi 
mal-kuntratt. Għaldaqstant, il-konsumaturi 
għandhom ikunu intitolati għal kumpens 
għal danni kkawżati bin-nuqqas ta' 
konformità tal-kuntratt jew b'falliment tal-
provvista tal-kontenut diġitali. Madankollu, 
jenħtieġ li jitħalla f'idejn l-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-eżerċizzju tad-dritt għad-danni 
filwaqt li jitqies il-fatt li t-traħħis fil-
prezzijiet għal provvisti ta' kontenut diġitali 
fil-futur, speċjalment meta offruti minn 
fornituri bħala kumpens għal telf, mhux 
neċessarjament iqiegħdu lill-konsumatur 
qrib kemm jista' jkun tal-pożizzjoni li l-
konsumatur kien ikun fiha kieku l-kontenut 
diġitali kien fornut kif dovut u kien 
konformi mal-kuntratt.

Or. en

Emenda 341
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali. Għalhekk, sabiex tiżdied 

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali. 
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il-fiduċja tal-konsumaturi fil-kontenut 
diġitali, dan il-prinċipju għandu jiġi 
rregolat fil-livell tal-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi ma jsofrux 
detriment jekk il-ħardwer jew is-softwer 
tagħhom iġarrbu ħsara b'kontenut diġitali li 
ma jkunx konformi mal-kuntratt. 
Għaldaqstant, il-konsumaturi għandhom 
ikunu intitolati għal kumpens għal danni 
kkawżati lill-ambjent diġitali tal-
konsumatur bin-nuqqas ta' konformità tal-
kuntratt jew b'falliment tal-provvista tal-
kontenut diġitali. Madankollu, jenħtieġ li 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-eżerċizzju tad-dritt għad-danni 
filwaqt li jitqies il-fatt li t-traħħis fil-
prezzijiet għal provvisti ta' kontenut diġitali 
fil-futur, speċjalment meta offruti minn 
fornituri bħala kumpens għal telf, mhux 
neċessarjament iqiegħdu lill-konsumatur 
qrib kemm jista' jkun tal-pożizzjoni li l-
konsumatur kien ikun fiha kieku l-kontenut 
diġitali kien fornut kif dovut u kien 
konformi mal-kuntratt.

Għalhekk, sabiex tiżdied il-fiduċja tal-
konsumaturi fil-kontenut u s-servizzi
diġitali, dan il-prinċipju għandu jiġi 
rregolat fil-livell tal-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi ma jsofrux 
detriment jekk il-ħardwer jew is-softwer 
tagħhom iġarrbu ħsara b'kontenut jew 
servizzi diġitali li ma jkunux konformi 
mal-kuntratt. Għaldaqstant, il-konsumaturi 
għandhom ikunu intitolati għal kumpens 
għal danni kkawżati lill-ambjent diġitali 
tal-konsumatur bin-nuqqas ta' konformità 
tal-kuntratt jew b'falliment tal-provvista 
tal-kontenut jew is-servizz diġitali. 
Madankollu, jenħtieġ li jitħalla f'idejn l-
Istati Membri li jistabbilixxu l-
kundizzjonijiet dettaljati għall-eżerċizzju 
tad-dritt għad-danni, filwaqt li jitqies il-fatt 
li t-traħħis fil-prezzijiet għal provvisti ta' 
kontenut diġitali fil-futur, speċjalment meta 
offruti minn fornituri bħala kumpens għal 
telf, mhux neċessarjament iqiegħdu lill-
konsumatur qrib kemm jista' jkun tal-
pożizzjoni li l-konsumatur kien ikun fiha 
kieku l-kontenut jew is-servizz diġitali kien 
fornut kif dovut u kien konformi mal-
kuntratt.

Or. it

Emenda 342
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali. Għalhekk, sabiex tiżdied 
il-fiduċja tal-konsumaturi fil-kontenut 
diġitali, dan il-prinċipju għandu jiġi 
rregolat fil-livell tal-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi ma jsofrux 
detriment jekk il-ħardwer jew is-softwer 

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali. Għalhekk, sabiex tiżdied 
il-fiduċja tal-konsumaturi fil-kontenut 
diġitali, dan il-prinċipju għandu jiġi 
rregolat fil-livell tal-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi ma jsofrux 
detriment jekk il-ħardwer jew is-softwer 



AM\1117404MT.docx 25/169 PE599.502v02-00

MT

tagħhom iġarrbu ħsara b'kontenut diġitali li 
ma jkunx konformi mal-kuntratt. 
Għaldaqstant, il-konsumaturi għandhom 
ikunu intitolati għal kumpens għal danni 
kkawżati lill-ambjent diġitali tal-
konsumatur bin-nuqqas ta' konformità tal-
kuntratt jew b'falliment tal-provvista tal-
kontenut diġitali. Madankollu, jenħtieġ li 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-eżerċizzju tad-dritt għad-danni 
filwaqt li jitqies il-fatt li t-traħħis fil-
prezzijiet għal provvisti ta' kontenut diġitali 
fil-futur, speċjalment meta offruti minn 
fornituri bħala kumpens għal telf, mhux 
neċessarjament iqiegħdu lill-konsumatur 
qrib kemm jista' jkun tal-pożizzjoni li l-
konsumatur kien ikun fiha kieku l-kontenut 
diġitali kien fornut kif dovut u kien 
konformi mal-kuntratt.

tagħhom iġarrbu ħsara b'kontenut diġitali li 
ma jkunx konformi mal-kuntratt. 
Għaldaqstant, il-konsumaturi għandhom 
ikunu intitolati għal kumpens għal danni 
kkawżati bin-nuqqas ta' konformità tal-
kuntratt jew b'falliment tal-provvista tal-
kontenut diġitali. Madankollu, jenħtieġ li 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-eżerċizzju tad-dritt għad-danni 
filwaqt li jitqies il-fatt li t-traħħis fil-
prezzijiet għal provvisti ta' kontenut diġitali 
fil-futur, speċjalment meta offruti minn 
fornituri bħala kumpens għal telf, mhux 
neċessarjament iqiegħdu lill-konsumatur 
qrib kemm jista' jkun tal-pożizzjoni li l-
konsumatur kien ikun fiha kieku l-kontenut 
diġitali kien fornut kif dovut u kien 
konformi mal-kuntratt.

Or. en

Emenda 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Minħabba raġunijiet teknoloġiċi u 
oħrajn, il-fornitur jista' jiġi obbligat li 
jbiddel il-karatteristiċi tal-kontenut diġitali 
fornut fuq perjodu ta' żmien. Dawn il-
bidliet spiss ikunu ta' vantaġġ għall-
konsumatur billi jtejbu l-kontenut diġitali. 
Konsegwentament, il-partijiet kontraenti 
jistgħu jinkludu klawżoli rispettivi fil-
kuntratt li jippermettu lill-fornitur li 
jagħmel modifiki. Madankollu, meta 
modifiki bħal dawn jolqtu negattivament 
il-mod kif il-konsumatur jibbenefika minn 
karatteristiċi ewlenin tal-prestazzjoni tal-
kontenut diġitali, dawn jistgħu jgerfxu l-
bilanċ tal-kuntratt jew in-natura tal-
prestazzjoni dovuta taħt il-kuntratt sal-punt 

(45) Minħabba raġunijiet teknoloġiċi u 
oħrajn, il-fornitur jista' jiġi obbligat li 
jbiddel il-karatteristiċi tal-kontenut diġitali 
fornut fuq perjodu ta' żmien. Dawn il-
bidliet spiss ikunu ta' vantaġġ għall-
konsumatur billi jtejbu l-kontenut diġitali. 
Konsegwentament, il-partijiet kontraenti 
jistgħu jinkludu klawżoli rispettivi fil-
kuntratt li jippermettu lill-fornitur li 
jagħmel modifiki. Madankollu, meta 
modifiki jbiddlu l-karatteristiċi ewlenin 
tal-prestazzjoni tal-kontenut diġitali, dawn 
jistgħu jgerfxu l-bilanċ tal-kuntratt jew in-
natura tal-prestazzjoni dovuta taħt il-
kuntratt sal-punt li l-konsumatur kieku 
forsi ma kienx jasal jikkonkludi kuntratt 
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li l-konsumatur kieku forsi ma kienx jasal 
jikkonkludi kuntratt hekk. Għalhekk, 
f'każijiet bħal dawn, dawn il-modifiki 
għandhom ikunu soġġetti għal ċerti 
kundizzjonijiet.

hekk. Għalhekk, f'każijiet bħal dawn, dawn 
il-modifiki għandhom ikunu soġġetti għal 
ċerti kundizzjonijiet u jenħtieġ li ma 
jbiddlux b'mod unilaterali, u mingħajr 
raġuni valida, il-konformità tal-kontenut 
diġitali mal-kuntratt.

Or. en

Emenda 344
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Minħabba raġunijiet teknoloġiċi u 
oħrajn, il-fornitur jista' jiġi obbligat li 
jbiddel il-karatteristiċi tal-kontenut diġitali
fornut fuq perjodu ta' żmien. Dawn il-
bidliet spiss ikunu ta' vantaġġ għall-
konsumatur billi jtejbu l-kontenut diġitali. 
Konsegwentament, il-partijiet kontraenti 
jistgħu jinkludu klawżoli rispettivi fil-
kuntratt li jippermettu lill-fornitur li 
jagħmel modifiki. Madankollu, meta 
modifiki bħal dawn jolqtu negattivament il-
mod kif il-konsumatur jibbenefika minn 
karatteristiċi ewlenin tal-prestazzjoni tal-
kontenut diġitali, dawn jistgħu jgerfxu l-
bilanċ tal-kuntratt jew in-natura tal-
prestazzjoni dovuta taħt il-kuntratt sal-punt 
li l-konsumatur kieku forsi ma kienx jasal 
jikkonkludi kuntratt hekk. Għalhekk, 
f'każijiet bħal dawn, dawn il-modifiki 
għandhom ikunu soġġetti għal ċerti 
kundizzjonijiet.

(45) Minħabba raġunijiet teknoloġiċi u 
oħrajn, il-fornitur jista' jiġi obbligat li 
jbiddel il-karatteristiċi tal-kontenut diġitali
jew is-servizzi diġitali fornuti fuq perjodu 
ta' żmien. Dawn il-bidliet spiss ikunu ta' 
vantaġġ għall-konsumatur billi jtejbu l-
kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali. 
Konsegwentament, il-partijiet kontraenti 
jistgħu jinkludu klawżoli rispettivi fil-
kuntratt li jippermettu lill-fornitur li 
jagħmel modifiki. Madankollu, meta 
modifiki bħal dawn jolqtu negattivament il-
mod kif il-konsumatur jibbenefika minn 
karatteristiċi ewlenin tal-prestazzjoni tal-
kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali, 
dawn jistgħu jgerfxu l-bilanċ tal-kuntratt 
jew in-natura tal-prestazzjoni dovuta taħt 
il-kuntratt sal-punt li l-konsumatur kieku 
forsi ma kienx jasal jikkonkludi kuntratt 
hekk. Għalhekk, f'każijiet bħal dawn, dawn 
il-modifiki għandhom ikunu soġġetti għal 
ċerti kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 345
Axel Voss, Eva Paunova
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Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Minħabba raġunijiet teknoloġiċi u 
oħrajn, il-fornitur jista' jiġi obbligat li 
jbiddel il-karatteristiċi tal-kontenut diġitali
fornut fuq perjodu ta' żmien. Dawn il-
bidliet spiss ikunu ta' vantaġġ għall-
konsumatur billi jtejbu l-kontenut diġitali. 
Konsegwentament, il-partijiet kontraenti 
jistgħu jinkludu klawżoli rispettivi fil-
kuntratt li jippermettu lill-fornitur li 
jagħmel modifiki. Madankollu, meta 
modifiki bħal dawn jolqtu negattivament il-
mod kif il-konsumatur jibbenefika minn 
karatteristiċi ewlenin tal-prestazzjoni tal-
kontenut diġitali, dawn jistgħu jgerfxu l-
bilanċ tal-kuntratt jew in-natura tal-
prestazzjoni dovuta taħt il-kuntratt sal-punt 
li l-konsumatur kieku forsi ma kienx jasal 
jikkonkludi kuntratt hekk. Għalhekk, 
f'każijiet bħal dawn, dawn il-modifiki 
għandhom ikunu soġġetti għal ċerti 
kundizzjonijiet.

(45) Minħabba raġunijiet teknoloġiċi u 
oħrajn, il-fornitur jista' jiġi obbligat li 
jbiddel il-karatteristiċi tal-kontenut diġitali
jew is-servizzi diġitali fornuti fuq perjodu 
ta' żmien. Dawn il-bidliet spiss ikunu ta' 
vantaġġ għall-konsumatur billi jtejbu l-
kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali. 
Konsegwentament, il-partijiet kontraenti 
jistgħu jinkludu klawżoli rispettivi fil-
kuntratt li jippermettu lill-fornitur li 
jagħmel modifiki. Madankollu, meta 
modifiki bħal dawn jolqtu negattivament il-
mod kif il-konsumatur jibbenefika minn 
karatteristiċi ewlenin tal-prestazzjoni tal-
kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali, 
dawn jistgħu jgerfxu l-bilanċ tal-kuntratt 
jew in-natura tal-prestazzjoni dovuta taħt 
il-kuntratt sal-punt li l-konsumatur kieku 
forsi ma kienx jasal jikkonkludi kuntratt 
hekk. Għalhekk, f'każijiet bħal dawn, dawn 
il-modifiki għandhom ikunu soġġetti għal 
ċerti kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 346
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Minħabba raġunijiet teknoloġiċi u 
oħrajn, il-fornitur jista' jiġi obbligat li 
jbiddel il-karatteristiċi tal-kontenut diġitali 
fornut fuq perjodu ta' żmien. Dawn il-
bidliet spiss ikunu ta' vantaġġ għall-
konsumatur billi jtejbu l-kontenut diġitali. 
Konsegwentament, il-partijiet kontraenti 
jistgħu jinkludu klawżoli rispettivi fil-

(45) Minħabba raġunijiet teknoloġiċi u 
oħrajn, il-fornitur jista' jiġi obbligat li 
jbiddel il-karatteristiċi tal-kontenut jew is-
servizz diġitali fornut fuq perjodu ta' żmien. 
Dawn il-bidliet spiss ikunu ta' vantaġġ 
għall-konsumatur billi jtejbu l-kontenut jew 
is-servizz diġitali. Konsegwentament, il-
partijiet kontraenti jistgħu jinkludu 
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kuntratt li jippermettu lill-fornitur li 
jagħmel modifiki. Madankollu, meta 
modifiki bħal dawn jolqtu negattivament il-
mod kif il-konsumatur jibbenefika minn 
karatteristiċi ewlenin tal-prestazzjoni tal-
kontenut diġitali, dawn jistgħu jgerfxu l-
bilanċ tal-kuntratt jew in-natura tal-
prestazzjoni dovuta taħt il-kuntratt sal-punt 
li l-konsumatur kieku forsi ma kienx jasal 
jikkonkludi kuntratt hekk. Għalhekk, 
f'każijiet bħal dawn, dawn il-modifiki 
għandhom ikunu soġġetti għal ċerti 
kundizzjonijiet.

klawżoli rispettivi fil-kuntratt li 
jippermettu lill-fornitur li jagħmel 
modifiki. Madankollu, meta modifiki bħal 
dawn jolqtu negattivament il-mod kif il-
konsumatur jibbenefika minn karatteristiċi 
ewlenin tal-prestazzjoni tal-kontenut jew 
is-servizz diġitali, dawn jistgħu jgerfxu l-
bilanċ tal-kuntratt jew in-natura tal-
prestazzjoni dovuta taħt il-kuntratt sal-punt 
li l-konsumatur kieku forsi ma kienx jasal 
jikkonkludi kuntratt hekk. Għalhekk, 
f'każijiet bħal dawn, dawn il-modifiki 
għandhom ikunu soġġetti għal ċerti 
kundizzjonijiet.

Or. it

Emenda 347
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Minħabba raġunijiet teknoloġiċi u 
oħrajn, il-fornitur jista' jiġi obbligat li 
jbiddel il-karatteristiċi tal-kontenut diġitali 
fornut fuq perjodu ta' żmien. Dawn il-
bidliet spiss ikunu ta' vantaġġ għall-
konsumatur billi jtejbu l-kontenut diġitali. 
Konsegwentament, il-partijiet kontraenti 
jistgħu jinkludu klawżoli rispettivi fil-
kuntratt li jippermettu lill-fornitur li 
jagħmel modifiki. Madankollu, meta 
modifiki bħal dawn jolqtu negattivament 
il-mod kif il-konsumatur jibbenefika minn 
karatteristiċi ewlenin tal-prestazzjoni tal-
kontenut diġitali, dawn jistgħu jgerfxu l-
bilanċ tal-kuntratt jew in-natura tal-
prestazzjoni dovuta taħt il-kuntratt sal-punt 
li l-konsumatur kieku forsi ma kienx jasal 
jikkonkludi kuntratt hekk. Għalhekk, 
f'każijiet bħal dawn, dawn il-modifiki 
għandhom ikunu soġġetti għal ċerti 
kundizzjonijiet.

(45) Minħabba raġunijiet teknoloġiċi u 
oħrajn, il-fornitur jista' jiġi obbligat li 
jbiddel il-karatteristiċi tal-kontenut diġitali 
fornut fuq perjodu ta' żmien. Dawn il-
bidliet spiss ikunu ta' vantaġġ għall-
konsumatur billi jtejbu l-kontenut diġitali. 
Konsegwentament, il-partijiet kontraenti 
jistgħu jinkludu klawżoli rispettivi fil-
kuntratt li jippermettu lill-fornitur li 
jagħmel modifiki. Madankollu, meta 
modifiki bħal dawn ifissru li l-kontenut
diġitali li qed jiġi fornut ma jaqbilx aktar 
mad-deskrizzjoni pprovduta mill-fornitur 
lill-konsumatur mill-bidu, dawn jistgħu 
jgerfxu l-bilanċ tal-kuntratt jew in-natura 
tal-prestazzjoni dovuta taħt il-kuntratt sal-
punt li l-konsumatur kieku forsi ma kienx 
jasal jikkonkludi kuntratt hekk. Għalhekk, 
f'każijiet bħal dawn, dawn il-modifiki 
għandhom ikunu soġġetti għal ċerti 
kundizzjonijiet.
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Or. en

Emenda 348
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Minħabba raġunijiet teknoloġiċi u 
oħrajn, il-fornitur jista' jiġi obbligat li 
jbiddel il-karatteristiċi tal-kontenut diġitali 
fornut fuq perjodu ta' żmien. Dawn il-
bidliet spiss ikunu ta' vantaġġ għall-
konsumatur billi jtejbu l-kontenut diġitali. 
Konsegwentament, il-partijiet kontraenti 
jistgħu jinkludu klawżoli rispettivi fil-
kuntratt li jippermettu lill-fornitur li 
jagħmel modifiki. Madankollu, meta 
modifiki bħal dawn jolqtu negattivament il-
mod kif il-konsumatur jibbenefika minn 
karatteristiċi ewlenin tal-prestazzjoni tal-
kontenut diġitali, dawn jistgħu jgerfxu l-
bilanċ tal-kuntratt jew in-natura tal-
prestazzjoni dovuta taħt il-kuntratt sal-punt 
li l-konsumatur kieku forsi ma kienx jasal 
jikkonkludi kuntratt hekk. Għalhekk,
f'każijiet bħal dawn, dawn il-modifiki
għandhom ikunu soġġetti għal ċerti 
kundizzjonijiet.

(45) Minħabba raġunijiet teknoloġiċi u 
oħrajn, il-fornitur jista' jiġi obbligat li 
jbiddel il-karatteristiċi tal-kontenut diġitali 
fornut fuq perjodu ta' żmien. Dawn il-
bidliet spiss ikunu ta' vantaġġ għall-
konsumatur billi jtejbu l-kontenut diġitali. 
Konsegwentament, il-partijiet kontraenti 
jistgħu jinkludu klawżoli rispettivi fil-
kuntratt li jippermettu lill-fornitur li 
jagħmel modifiki. Madankollu, meta 
modifiki bħal dawn jolqtu negattivament il-
mod kif il-konsumatur jibbenefika minn 
karatteristiċi ewlenin tal-kontenut diġitali,
u jagħtu lok għal periklu li dawn jistgħu 
jgerfxu l-bilanċ tal-kuntratt jew in-natura 
tal-prestazzjoni dovuta taħt il-kuntratt sal-
punt li l-konsumatur kieku forsi ma kienx 
jasal jikkonkludi kuntratt hekk, dawn 
għandhom ikunu soġġetti għal ċerti 
kundizzjonijiet.

Or. fr

Emenda 349
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Il-kompetizzjoni hija element 
importanti għal Suq Uniku Diġitali li 
jiffunzjona tajjeb. Sabiex tiġi stimulata 
kompetizzjoni bħal din, il-konsumaturi 

imħassar
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għandhom jingħataw il-kapaċità li 
jwieġbu għal offerti kompetittivi u li 
jbiddlu l-fornituri. Sabiex dan jitħaddem 
fil-prattika, huma għandhom ikunu 
jistgħu jagħmlu dan mingħajr ma jkunu 
mfixklin minn ostakoli legali, tekniċi jew 
prattiċi, inklużi kundizzjonijiet 
kuntrattwali jew nuqqas ta' mezzi għall-
irkupru tad-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta mill-konsumatur 
bl-użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li l-konsumatur jagħmel 
mill-kontenut diġitali. Madankollu, huwa 
importanti wkoll li jiġu protetti l-
investimenti eżistenti u l-fiduċja 
f'kuntratti konklużi. Għalhekk il-
konsumaturi għandhom jingħataw id-dritt 
li jwaqqfu kuntratti fit-tul taħt ċerti 
kundizzjonijiet bilanċjati. Dan ma 
jipprekludix li jistgħu jiġu konklużi 
kuntratti minn konsumaturi għal perjodi 
kuntrattwali itwal. Madankollu, il-
konsumatur għandu jkun intitolat li 
jwaqqaf kull relazzjoni kuntrattwali li 
b'kollox iddum għal perjodu itwal minn 
12-il xahar. Sabiex tiġi evitata kull 
ċirkomvenzjoni ta' dan id-dritt, għandu 
jkopri kull kuntratt li jwassal biex il-
konsumatur jintrabat għal iktar minn 12-
il xahar, irrispettivament minn jekk il-
kuntratt huwiex ta' tul indeterminat jew 
jiġix estiż awtomatikament jew wara 
ftehim sussegwenti bejn il-partijiet.

Or. en

Emenda 350
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Il-kompetizzjoni hija element 
importanti għal Suq Uniku Diġitali li 
jiffunzjona tajjeb. Sabiex tiġi stimulata 

(46) Il-kompetizzjoni hija element 
importanti għal Suq Uniku Diġitali li 
jiffunzjona tajjeb. Sabiex tiġi stimulata 
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kompetizzjoni bħal din, il-konsumaturi 
għandhom jingħataw il-kapaċità li jwieġbu 
għal offerti kompetittivi u li jbiddlu l-
fornituri. Sabiex dan jitħaddem fil-prattika, 
huma għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan 
mingħajr ma jkunu mfixklin minn ostakoli 
legali, tekniċi jew prattiċi, inklużi 
kundizzjonijiet kuntrattwali jew nuqqas ta' 
mezzi għall-irkupru tad-dejta kollha 
mtellgħa mill-konsumatur, prodotta mill-
konsumatur bl-użu tal-kontenut diġitali jew 
iġġenerata permezz tal-użu li l-konsumatur 
jagħmel mill-kontenut diġitali. 
Madankollu, huwa importanti wkoll li jiġu 
protetti l-investimenti eżistenti u l-fiduċja 
f'kuntratti konklużi. Għalhekk il-
konsumaturi għandhom jingħataw id-dritt 
li jwaqqfu kuntratti fit-tul taħt ċerti 
kundizzjonijiet bilanċjati. Dan ma 
jipprekludix li jistgħu jiġu konklużi 
kuntratti minn konsumaturi għal perjodi 
kuntrattwali itwal. Madankollu, il-
konsumatur għandu jkun intitolat li 
jwaqqaf kull relazzjoni kuntrattwali li 
b'kollox iddum għal perjodu itwal minn 
12-il xahar. Sabiex tiġi evitata kull 
ċirkomvenzjoni ta' dan id-dritt, għandu 
jkopri kull kuntratt li jwassal biex il-
konsumatur jintrabat għal iktar minn 12-
il xahar, irrispettivament minn jekk il-
kuntratt huwiex ta' tul indeterminat jew 
jiġix estiż awtomatikament jew wara 
ftehim sussegwenti bejn il-partijiet.

kompetizzjoni bħal din, il-konsumaturi 
għandhom jingħataw il-kapaċità li jwieġbu 
għal offerti kompetittivi u li jbiddlu l-
fornituri. Sabiex dan jitħaddem fil-prattika, 
huma għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan 
mingħajr ma jkunu mfixklin minn ostakoli 
legali, tekniċi jew prattiċi, inklużi 
kundizzjonijiet kuntrattwali jew nuqqas ta' 
mezzi għall-irkupru tad-dejta kollha 
mtellgħa mill-konsumatur, prodotta mill-
konsumatur bl-użu tal-kontenut diġitali jew 
iġġenerata permezz tal-użu li l-konsumatur 
jagħmel mill-kontenut diġitali. 
Madankollu, huwa importanti wkoll li jiġu 
protetti l-investimenti eżistenti u l-fiduċja 
f'kuntratti konklużi. Għalhekk kuntratti 
konklużi bejn konsumaturi u fornituri li 
jipprevedu kontenut diġitali 
m'għandhomx jobbligaw perjodu ta'
impenn inizjali li jaqbeż l-24 xahar, 
mingħajr preġudizzju għall-kapaċità tal-
fornituri li jimponu imposti għal
terminazzjoni bikrija fil-każ li l-klijent ma 
jabbonax għall-kuntratt għall-perjodu 
kuntrattwali miftiehem.

Or. en

Emenda 351
Notis Marias

Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Il-kompetizzjoni hija element 
importanti għal Suq Uniku Diġitali li 
jiffunzjona tajjeb. Sabiex tiġi stimulata 

(46) Sabiex tiġi stimulata kompetizzjoni, 
il-konsumaturi għandhom jingħataw il-
kapaċità li jwieġbu għal offerti kompetittivi 
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kompetizzjoni bħal din, il-konsumaturi 
għandhom jingħataw il-kapaċità li jwieġbu 
għal offerti kompetittivi u li jbiddlu l-
fornituri. Sabiex dan jitħaddem fil-prattika, 
huma għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan 
mingħajr ma jkunu mfixklin minn ostakoli 
legali, tekniċi jew prattiċi, inklużi 
kundizzjonijiet kuntrattwali jew nuqqas ta' 
mezzi għall-irkupru tad-dejta kollha 
mtellgħa mill-konsumatur, prodotta mill-
konsumatur bl-użu tal-kontenut diġitali jew 
iġġenerata permezz tal-użu li l-konsumatur 
jagħmel mill-kontenut diġitali. 
Madankollu, huwa importanti wkoll li jiġu 
protetti l-investimenti eżistenti u l-fiduċja 
f'kuntratti konklużi. Għalhekk il-
konsumaturi għandhom jingħataw id-dritt 
li jwaqqfu kuntratti fit-tul taħt ċerti 
kundizzjonijiet bilanċjati. Dan ma 
jipprekludix li jistgħu jiġu konklużi 
kuntratti minn konsumaturi għal perjodi 
kuntrattwali itwal. Madankollu, il-
konsumatur għandu jkun intitolat li 
jwaqqaf kull relazzjoni kuntrattwali li 
b'kollox iddum għal perjodu itwal minn 12-
il xahar. Sabiex tiġi evitata kull 
ċirkomvenzjoni ta' dan id-dritt, għandu 
jkopri kull kuntratt li jwassal biex il-
konsumatur jintrabat għal iktar minn 12-il 
xahar, irrispettivament minn jekk il-
kuntratt huwiex ta' tul indeterminat jew 
jiġix estiż awtomatikament jew wara 
ftehim sussegwenti bejn il-partijiet.

u li jbiddlu l-fornituri. Sabiex dan 
jitħaddem fil-prattika, huma għandhom 
ikunu jistgħu jagħmlu dan mingħajr ma 
jkunu mfixklin minn ostakoli legali, tekniċi 
jew prattiċi, inklużi kundizzjonijiet 
kuntrattwali jew nuqqas ta' mezzi għall-
irkupru tad-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta mill-konsumatur bl-
użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li l-konsumatur jagħmel 
mill-kontenut diġitali. Madankollu, huwa 
importanti wkoll li jiġu protetti l-
investimenti eżistenti u l-fiduċja f'kuntratti 
konklużi. Għalhekk il-konsumaturi 
għandhom jingħataw id-dritt li jwaqqfu 
kuntratti fit-tul taħt ċerti kundizzjonijiet 
bilanċjati. Dan ma jipprekludix li jistgħu 
jiġu konklużi kuntratti minn konsumaturi 
għal perjodi kuntrattwali itwal. 
Madankollu, il-konsumatur għandu jkun 
intitolat li jwaqqaf kull relazzjoni 
kuntrattwali li b'kollox iddum għal perjodu 
itwal minn tnax-il xahar. Sabiex tiġi evitata 
kull ċirkomvenzjoni ta' dan id-dritt, għandu 
jkopri kull kuntratt li jwassal biex il-
konsumatur jintrabat għal iktar minn 12-il 
xahar, irrispettivament minn jekk il-
kuntratt huwiex ta' tul indeterminat jew 
jiġix estiż awtomatikament jew wara 
ftehim sussegwenti bejn il-partijiet.

Or. el

Emenda 352
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Il-kompetizzjoni hija element 
importanti għal Suq Uniku Diġitali li 
jiffunzjona tajjeb. Sabiex tiġi stimulata 

(46) Il-kompetizzjoni hija element 
importanti għal Suq Uniku Diġitali li 
jiffunzjona tajjeb. Sabiex tiġi stimulata 
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kompetizzjoni bħal din, il-konsumaturi 
għandhom jingħataw il-kapaċità li jwieġbu 
għal offerti kompetittivi u li jbiddlu l-
fornituri. Sabiex dan jitħaddem fil-prattika, 
huma għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan 
mingħajr ma jkunu mfixklin minn ostakoli 
legali, tekniċi jew prattiċi, inklużi 
kundizzjonijiet kuntrattwali jew nuqqas ta' 
mezzi għall-irkupru tad-dejta kollha 
mtellgħa mill-konsumatur, prodotta mill-
konsumatur bl-użu tal-kontenut diġitali jew 
iġġenerata permezz tal-użu li l-konsumatur 
jagħmel mill-kontenut diġitali. 
Madankollu, huwa importanti wkoll li jiġu 
protetti l-investimenti eżistenti u l-fiduċja 
f'kuntratti konklużi. Għalhekk il-
konsumaturi għandhom jingħataw id-dritt 
li jwaqqfu kuntratti fit-tul taħt ċerti 
kundizzjonijiet bilanċjati. Dan ma 
jipprekludix li jistgħu jiġu konklużi 
kuntratti minn konsumaturi għal perjodi 
kuntrattwali itwal. Madankollu, il-
konsumatur għandu jkun intitolat li 
jwaqqaf kull relazzjoni kuntrattwali li 
b'kollox iddum għal perjodu itwal minn 12-
il xahar. Sabiex tiġi evitata kull 
ċirkomvenzjoni ta' dan id-dritt, għandu 
jkopri kull kuntratt li jwassal biex il-
konsumatur jintrabat għal iktar minn 12-il 
xahar, irrispettivament minn jekk il-
kuntratt huwiex ta' tul indeterminat jew 
jiġix estiż awtomatikament jew wara 
ftehim sussegwenti bejn il-partijiet.

kompetizzjoni bħal din, il-konsumaturi 
għandhom jingħataw il-kapaċità li jwieġbu 
għal offerti kompetittivi u li jbiddlu l-
fornituri. Sabiex dan jitħaddem fil-prattika, 
huma għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan 
mingħajr ma jkunu mfixklin minn ostakoli 
legali, tekniċi jew prattiċi, inklużi 
kundizzjonijiet kuntrattwali jew nuqqas ta' 
mezzi għall-irkupru tad-dejta kollha 
mtellgħa mill-konsumatur, prodotta mill-
konsumatur bl-użu tal-kontenut jew is-
servizz diġitali jew iġġenerata permezz tal-
użu li l-konsumatur jagħmel mill-kontenut
jew is-servizz diġitali. Madankollu, huwa 
importanti wkoll li jiġu protetti l-
investimenti eżistenti u l-fiduċja f'kuntratti 
konklużi. Għalhekk il-konsumaturi 
għandhom jingħataw id-dritt li jwaqqfu 
kuntratti fit-tul taħt ċerti kundizzjonijiet 
bilanċjati. Dan ma jipprekludix li jistgħu 
jiġu konklużi kuntratti minn konsumaturi 
għal perjodi kuntrattwali itwal. 
Madankollu, il-konsumatur għandu jkun 
intitolat li jwaqqaf kull relazzjoni 
kuntrattwali li b'kollox iddum għal perjodu 
itwal minn 12-il xahar. Sabiex tiġi evitata 
kull ċirkomvenzjoni ta' dan id-dritt, għandu 
jkopri kull kuntratt li jwassal biex il-
konsumatur jintrabat għal iktar minn 12-il 
xahar, irrispettivament minn jekk il-
kuntratt huwiex ta' tul indeterminat jew 
jiġix estiż awtomatikament jew wara 
ftehim sussegwenti bejn il-partijiet.

Or. it

Emenda 353
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Il-kompetizzjoni hija element 
importanti għal Suq Uniku Diġitali li 
jiffunzjona tajjeb. Sabiex tiġi stimulata 

(46) Il-kompetizzjoni hija element 
importanti għal Suq Uniku Diġitali li 
jiffunzjona tajjeb. Sabiex tiġi stimulata 
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kompetizzjoni bħal din, il-konsumaturi 
għandhom jingħataw il-kapaċità li jwieġbu 
għal offerti kompetittivi u li jbiddlu l-
fornituri. Sabiex dan jitħaddem fil-prattika, 
huma għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan 
mingħajr ma jkunu mfixklin minn ostakoli 
legali, tekniċi jew prattiċi, inklużi 
kundizzjonijiet kuntrattwali jew nuqqas ta' 
mezzi għall-irkupru tad-dejta kollha 
mtellgħa mill-konsumatur, prodotta mill-
konsumatur bl-użu tal-kontenut diġitali jew 
iġġenerata permezz tal-użu li l-konsumatur 
jagħmel mill-kontenut diġitali. 
Madankollu, huwa importanti wkoll li jiġu 
protetti l-investimenti eżistenti u l-fiduċja 
f'kuntratti konklużi. Għalhekk il-
konsumaturi għandhom jingħataw id-dritt 
li jwaqqfu kuntratti fit-tul taħt ċerti 
kundizzjonijiet bilanċjati. Dan ma 
jipprekludix li jistgħu jiġu konklużi 
kuntratti minn konsumaturi għal perjodi 
kuntrattwali itwal. Madankollu, il-
konsumatur għandu jkun intitolat li 
jwaqqaf kull relazzjoni kuntrattwali li 
b'kollox iddum għal perjodu itwal minn 12-
il xahar. Sabiex tiġi evitata kull 
ċirkomvenzjoni ta' dan id-dritt, għandu 
jkopri kull kuntratt li jwassal biex il-
konsumatur jintrabat għal iktar minn 12-il 
xahar, irrispettivament minn jekk il-
kuntratt huwiex ta' tul indeterminat jew 
jiġix estiż awtomatikament jew wara 
ftehim sussegwenti bejn il-partijiet.

kompetizzjoni bħal din, il-konsumaturi 
għandhom jingħataw il-kapaċità li jwieġbu 
għal offerti kompetittivi u li jbiddlu l-
fornituri. Sabiex dan jitħaddem fil-prattika, 
huma għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan 
mingħajr ma jkunu mfixklin minn ostakoli 
legali, tekniċi jew prattiċi, inklużi 
kundizzjonijiet kuntrattwali jew nuqqas ta' 
mezzi għall-irkupru tad-dejta kollha 
mtellgħa mill-konsumatur, prodotta mill-
konsumatur bl-użu tal-kontenut diġitali jew 
iġġenerata permezz tal-użu li l-konsumatur 
jagħmel mill-kontenut diġitali. 
Madankollu, huwa importanti wkoll li jiġu 
protetti l-investimenti eżistenti u l-fiduċja 
f'kuntratti konklużi. Għalhekk il-
konsumaturi għandhom jingħataw id-dritt 
li jwaqqfu kuntratti fit-tul taħt ċerti 
kundizzjonijiet bilanċjati. Dan ma 
jipprekludix li jistgħu jiġu konklużi 
kuntratti minn konsumaturi għal perjodi 
kuntrattwali itwal. Madankollu, il-
konsumatur għandu jkun intitolat li 
jwaqqaf kull relazzjoni kuntrattwali li 
b'kollox iddum għal perjodu itwal minn
6 xhur. Sabiex tiġi evitata kull 
ċirkomvenzjoni ta' dan id-dritt, għandu 
jkopri kull kuntratt li jwassal biex il-
konsumatur jintrabat għal iktar minn
6 xhur, irrispettivament minn jekk il-
kuntratt huwiex ta' tul indeterminat jew 
jiġix estiż awtomatikament jew wara 
ftehim sussegwenti bejn il-partijiet.

Or. en

Emenda 354
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) In-nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt fil-kontenut diġitali finali kif 
fornut lill-konsumatur spiss ikun dovut 

(47) In-nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt fil-kontenut diġitali finali kif 
fornut lill-konsumatur spiss ikun dovut 
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għal waħda mit-tranżazzjonijiet f'sensiela, 
minn min oriġinarjament fassalhom sal-
fornitur finali. Filwaqt li l-fornitur finali 
għandu jkun responsabbli lejn il-
konsumatur f'każ ta' nuqqas ta' konformità 
mal-kuntratt bejn dawn iż-żewġ partijiet, 
huwa importanti li jiġi żgurat li l-fornitur 
ikollu drittijiet xierqa vis-à-vis membri 
differenti fis-sensiela ta' tranżazzjonijiet 
sabiex ikun jista' jkopri r-responsabbiltà 
tiegħu lejn il-konsumatur. Madankollu, 
għandu jitħalla f'idejn il-liġi nazzjonali 
applikabbli sabiex tidentifika l-membri tas-
sensiliet ta' tranżazzjonijiet li l-fornitur 
finali jista' jeħodha magħhom u l-
modalitajiet u l-kundizzjonijiet ta' 
azzjonijiet bħal dawn.

għal waħda mit-tranżazzjonijiet finanzjarji
f'sensiela, minn min oriġinarjament 
fassalhom sal-fornitur finali. Filwaqt li l-
fornitur finali għandu jkun responsabbli 
lejn il-konsumatur f'każ ta' nuqqas ta' 
konformità mal-kuntratt bejn dawn iż-żewġ 
partijiet, huwa importanti li jiġi żgurat li l-
fornitur ikollu drittijiet xierqa vis-à-vis 
membri differenti fis-sensiela ta' 
tranżazzjonijiet finanzjarji sabiex ikun 
jista' jkopri r-responsabbiltà tiegħu lejn il-
konsumatur. Dawn id-drittijiet jenħtieġ li 
jkunu strettament limitati għal 
tranżazzjonijiet finanzjarji u ma jestendux 
għal sitwazzjonijiet fejn eż. il-fornitur 
jerġa' juża s-softwer bla ħlas ta' parti 
terza li l-fornitur ma jkunx ħallas għalih.
Madankollu, għandu jitħalla f'idejn il-liġi 
nazzjonali applikabbli sabiex tidentifika l-
membri tas-sensiliet ta' tranżazzjonijiet
finanzjarji li l-fornitur finali jista' jeħodha 
magħhom u l-modalitajiet u l-
kundizzjonijiet ta' azzjonijiet bħal dawn.

Or. en

Emenda 355
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) In-nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt fil-kontenut diġitali finali kif 
fornut lill-konsumatur spiss ikun dovut 
għal waħda mit-tranżazzjonijiet f'sensiela, 
minn min oriġinarjament fassalhom sal-
fornitur finali. Filwaqt li l-fornitur finali 
għandu jkun responsabbli lejn il-
konsumatur f'każ ta' nuqqas ta' konformità 
mal-kuntratt bejn dawn iż-żewġ partijiet, 
huwa importanti li jiġi żgurat li l-fornitur 
ikollu drittijiet xierqa vis-à-vis membri 
differenti fis-sensiela ta' tranżazzjonijiet 
sabiex ikun jista' jkopri r-responsabbiltà 

(47) In-nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt fil-kontenut diġitali finali jew fis-
servizz diġitali kif fornut lill-konsumatur 
spiss ikun dovut għal waħda mit-
tranżazzjonijiet f'sensiela, minn min 
oriġinarjament fassalhom sal-fornitur 
finali. Filwaqt li l-fornitur finali għandu 
jkun responsabbli lejn il-konsumatur f'każ 
ta' nuqqas ta' konformità mal-kuntratt bejn 
dawn iż-żewġ partijiet, huwa importanti li 
jiġi żgurat li l-fornitur ikollu drittijiet 
xierqa vis-à-vis membri differenti fis-
sensiela ta' tranżazzjonijiet sabiex ikun 
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tiegħu lejn il-konsumatur. Madankollu, 
għandu jitħalla f'idejn il-liġi nazzjonali 
applikabbli sabiex tidentifika l-membri tas-
sensiliet ta' tranżazzjonijiet li l-fornitur 
finali jista' jeħodha magħhom u l-
modalitajiet u l-kundizzjonijiet ta' 
azzjonijiet bħal dawn.

jista' jkopri r-responsabbiltà tiegħu lejn il-
konsumatur. Madankollu, għandu jitħalla 
f'idejn il-liġi nazzjonali applikabbli sabiex 
tidentifika l-membri tas-sensiliet ta' 
tranżazzjonijiet li l-fornitur finali jista' 
jeħodha magħhom u l-modalitajiet u l-
kundizzjonijiet ta' azzjonijiet bħal dawn.

Or. en

Emenda 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) In-nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt fil-kontenut diġitali finali kif 
fornut lill-konsumatur spiss ikun dovut 
għal waħda mit-tranżazzjonijiet f'sensiela, 
minn min oriġinarjament fassalhom sal-
fornitur finali. Filwaqt li l-fornitur finali
għandu jkun responsabbli lejn il-
konsumatur f'każ ta' nuqqas ta' konformità 
mal-kuntratt bejn dawn iż-żewġ partijiet, 
huwa importanti li jiġi żgurat li l-fornitur 
ikollu drittijiet xierqa vis-à-vis membri 
differenti fis-sensiela ta' tranżazzjonijiet 
sabiex ikun jista' jkopri r-responsabbiltà 
tiegħu lejn il-konsumatur. Madankollu, 
għandu jitħalla f'idejn il-liġi nazzjonali 
applikabbli sabiex tidentifika l-membri tas-
sensiliet ta' tranżazzjonijiet li l-fornitur
finali jista' jeħodha magħhom u l-
modalitajiet u l-kundizzjonijiet ta' 
azzjonijiet bħal dawn.

(47) In-nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt fil-kontenut diġitali finali kif 
fornut lill-konsumatur spiss ikun dovut 
għal waħda mit-tranżazzjonijiet f'sensiela, 
minn min oriġinarjament fassalhom sal-
fornitur ta' parti terza. Filwaqt li l-fornitur
ta' parti terza għandu jkun responsabbli 
lejn il-konsumatur f'każ ta' nuqqas ta' 
konformità mal-kuntratt bejn dawn iż-żewġ 
partijiet, huwa importanti li jiġi żgurat li l-
fornitur ikollu drittijiet xierqa vis-à-vis 
membri differenti fis-sensiela ta' 
tranżazzjonijiet sabiex ikun jista' jkopri r-
responsabbiltà tiegħu lejn il-konsumatur. 
Madankollu, għandu jitħalla f'idejn il-liġi 
nazzjonali applikabbli sabiex tidentifika l-
membri tas-sensiliet ta' tranżazzjonijiet li l-
fornitur ta' parti terza jista' jeħodha 
magħhom u l-modalitajiet u l-
kundizzjonijiet ta' azzjonijiet bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu użat fil-proposta huwa fornitur ta' parti terza biex jiddifferenzja bejn fornituri fil-
katina tat-tranżazzjonijiet u għalhekk jenħtieġ li jintuża f'dak il-kuntest ukoll.
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Emenda 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Proposta għal direttiva
Premessa 47a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) Id-Direttiva m'għandhiex l-għan li 
tintroduċi qafas legali għal liċenzji ta' 
Softwer Liberu, jekk is-Softwer Liberu 
huwa parti mill-kontenut diġitali previst, 
u lanqas għandha l-għan li toħloq obbligu 
fuq l-iżviluppatur biss għaliex għamel is-
softwer disponibbli pubblikament taħt 
liċenzja ta' Softwer Liberu.

Or. en

Emenda 358
Notis Marias

Proposta għal direttiva
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Il-persuni jew l-organizzazzjonijiet 
meqjusin mil-liġi nazzjonali li għandhom 
interess leġittimu fil-protezzjoni tad-
drittijiet kuntrattwali tal-konsumatur 
għandhom jingħataw id-dritt li jibdew il-
proċedimenti, jew quddiem qorti jew 
quddiem awtorità amministrattiva li tkun 
kompetenti li tiddeċiedi fuq ilmenti jew li 
jiftħu l-proċedimenti legali xierqa.

(48) Il-persuni jew l-organizzazzjonijiet 
meqjusin mil-liġi nazzjonali li għandhom 
interess leġittimu fil-protezzjoni tad-
drittijiet kuntrattwali tal-konsumatur 
għandhom jingħataw id-dritt li jibdew il-
proċedimenti, jew quddiem qorti jew 
quddiem awtorità amministrattiva li tkun 
kompetenti li tiddeċiedi fuq ilmenti jew li 
jiftħu l-proċedimenti legali xierqa jew 
jinkisru dawn id-drittijiet.

Or. el

Emenda 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner
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Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Id-Direttiva 1999/44/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill35

għandha tiġi emendata sabiex tirrifletti l-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
b'rabta ma' mezz durabbli li jinkorpora 
kontenut diġitali fejn ikun intuża b'mod 
esklussiv bħala trasportatur tal-kontenut 
diġitali lill-konsumatur.

(50) Id-Direttiva 1999/44/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill[1]
għandha tiġi emendata sabiex tirrifletti l-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
b'rabta ma' oġġetti li huwa inkorporat 
fihom kontenut diġitali jew servizz diġitali 
u fir-rigward ta' mezz tanġibbli li 
jinkorpora kontenut diġitali fejn ikun 
intuża b'mod esklussiv bħala trasportatur 
tal-kontenut diġitali lill-konsumatur.
[1] ĠU L 171,7.7.1999, p.12.
.

_________________

35 ĠU L 171,7.7.1999, p.12.

Or. en

Emenda 360
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Id-Direttiva 1999/44/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill35

għandha tiġi emendata sabiex tirrifletti l-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
b'rabta ma' mezz durabbli li jinkorpora 
kontenut diġitali fejn ikun intuża b'mod 
esklussiv bħala trasportatur tal-kontenut 
diġitali lill-konsumatur.

(50) Id-Direttiva 1999/44/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill35

għandha tiġi emendata sabiex tirrifletti l-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
b'rabta ma' mezz durabbli li jinkorpora 
kontenut diġitali.

_________________ _________________

35 ĠU L 171,7.7.1999, p.12. 35 ĠU L 171,7.7.1999, p.12.

Or. fr

Emenda 361
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Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Id-Direttiva 1999/44/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill35

għandha tiġi emendata sabiex tirrifletti l-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
b'rabta ma' mezz durabbli li jinkorpora 
kontenut diġitali fejn ikun intuża b'mod 
esklussiv bħala trasportatur tal-kontenut 
diġitali lill-konsumatur.

(50) Id-Direttiva 1999/44/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill35

għandha tiġi emendata sabiex tirrifletti l-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
b'rabta ma' mezz tanġibbli li jinkorpora 
kontenut diġitali fejn ikun intuża b'mod 
esklussiv bħala trasportatur tal-kontenut 
diġitali lill-konsumatur.

_________________ _________________

35 ĠU L 171,7.7.1999, p.12. 35 ĠU L 171,7.7.1999, p.12.

Or. en

Emenda 362
Notis Marias

Proposta għal direttiva
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Peress li l-għanijiet ta' din id-
Direttiva, jiġifieri li tikkontribwixxi għall-
funzjonament tas-suq intern billi tittratta 
b'mod konsistenti ostakoli relatati mal-liġi 
tal-kuntratti għall-forniment ta' kontenut 
diġitali waqt li tipprevjeni l-
frammentazzjoni legali, ma jistgħux 
jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri imma pjuttost jistgħu, sabiex 
jiżguraw il-koerenza kumplessiva tal-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali permezz ta' 
regoli armonizzati tal-liġi tal-kuntratti li 
jiffaċilitaw l-azzjonijiet koordinati ta' 
infurzar ukoll, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. B'konformità mal-prinċipju ta' 

(54) Peress li l-objettivi ta' din id-
Direttiva, jiġifieri li tikkontribwixxi għall-
funzjonament bla xkiel tas-suq intern u li 
tagħti l-ħajja mill-ġdid lill-ekonomija 
Ewropea billi tittratta b'mod konsistenti 
ostakoli relatati mal-liġi tal-kuntratti għall-
forniment ta' kontenut diġitali waqt li 
tipprevjeni l-frammentazzjoni legali, ma 
jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-
Istati Membri imma pjuttost jistgħu, sabiex 
jiżguraw il-koerenza kumplessiva tal-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali permezz ta' 
regoli armonizzati tal-liġi tal-kuntratti li 
jiffaċilitaw l-azzjonijiet koordinati ta' 
infurzar ukoll, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
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proporzjonalità, kif stipulat fit-tali 
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ sabiex tilħaq 
dawn l-objettivi.

Ewropea. B'konformità mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stipulat fit-tali 
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ sabiex tilħaq 
dawn l-objettivi.

Or. el

Emenda 363
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Peress li l-għanijiet ta' din id-
Direttiva, jiġifieri li tikkontribwixxi għall-
funzjonament tas-suq intern billi tittratta 
b'mod konsistenti ostakoli relatati mal-liġi 
tal-kuntratti għall-forniment ta' kontenut 
diġitali waqt li tipprevjeni l-
frammentazzjoni legali, ma jistgħux 
jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri imma pjuttost jistgħu, sabiex 
jiżguraw il-koerenza kumplessiva tal-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali permezz ta' 
regoli armonizzati tal-liġi tal-kuntratti li 
jiffaċilitaw l-azzjonijiet koordinati ta' 
infurzar ukoll, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. B'konformità mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stipulat fit-tali 
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ sabiex tilħaq 
dawn l-objettivi.

(54) Peress li l-għanijiet ta' din id-
Direttiva, jiġifieri li tikkontribwixxi għall-
funzjonament tas-suq intern billi tittratta 
b'mod konsistenti ostakoli relatati mal-liġi 
tal-kuntratti għall-forniment ta' kontenut 
diġitali jew servizz diġitali waqt li 
tipprevjeni l-frammentazzjoni legali, ma 
jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-
Istati Membri imma pjuttost jistgħu, sabiex 
jiżguraw il-koerenza kumplessiva tal-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali permezz ta' 
regoli armonizzati tal-liġi tal-kuntratti li 
jiffaċilitaw l-azzjonijiet koordinati ta' 
infurzar ukoll, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. B'konformità mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stipulat fit-tali 
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ sabiex tilħaq 
dawn l-objettivi.

Or. en

Emenda 364
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner
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Proposta għal direttiva
Premessa 54a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54a) Fid-dawl tas-sinifikat tal-
kwistjonijiet u d-drittijiet indirizzati f'din 
id-Direttiva għas-suq intern u għall-
konsumaturi u għaċ-ċittadini tal-Unjoni, 
din id-Direttiva jenħtieġ li tkun soġġetta 
għal skrutinju u analiżi mill-qrib, biex 
tinkludi l-konsultazzjoni u l-involviment 
sinifikanti u dettaljat mal-Istati Membri u 
mal-organizzazzjonijiet tal-konsumatur, 
legali u kummerċjali fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi ċerti rekwiżiti 
li jikkonċernaw kuntratti għall-forniment 
ta' kontenut diġitali lill-konsumaturi, b'mod 
partikolari regoli dwar il-konformità tal-
kontenut diġitali mal-kuntratt, rimedji 
f'każ ta' nuqqas ta' tali konformità u l-
modalitajiet għall-eżerċizzju ta' dawk ir-
rimedji, kif ukoll dwar il-modifikazzjoni u 
t-terminazzjoni ta' kuntratti bħal dawn.

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li, 
permezz tal-kisba ta' livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur, 
tikkontribwixxi għall-funzjonament 
xieraq tas-suq intern billi tistabbilixxi ċerti 
rekwiżiti li jikkonċernaw kuntratti għall-
forniment ta' kontenut diġitali jew ta' 
servizzi diġitali lill-konsumaturi, b'mod 
partikolari regoli dwar il-konformità mal-
kuntratt, rimedji f'każ ta' nuqqas ta' tali 
konformità u l-modalitajiet għall-eżerċizzju 
ta' dawk ir-rimedji, kif ukoll dwar il-
modifikazzjoni tal-kontenut diġitali jew 
tas-servizz diġitali.

Or. en

Emenda 366
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Marlene Mizzi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi ċerti rekwiżiti 
li jikkonċernaw kuntratti għall-forniment 
ta' kontenut diġitali lill-konsumaturi, b'mod 
partikolari regoli dwar il-konformità tal-
kontenut diġitali mal-kuntratt, rimedji f'każ 
ta' nuqqas ta' tali konformità u l-
modalitajiet għall-eżerċizzju ta' dawk ir-
rimedji, kif ukoll dwar il-modifikazzjoni u 
t-terminazzjoni ta' kuntratti bħal dawn.

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li, filwaqt 
li tipprovdi livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur, tikkontribwixxi għall-
funzjonament xieraq tas-suq intern billi
tistabbilixxi regoli komuni dwar kuntratti 
għall-forniment ta' kontenut diġitali jew ta' 
servizzi diġitali lill-konsumaturi, b'mod 
partikolari regoli dwar il-konformità tal-
kontenut diġitali jew tas-servizzi diġitali
mal-kuntratt, rimedji f'każ ta' nuqqas ta'
forniment tal-kontenut diġitali jew tas-
servizzi diġitali jew nuqqas ta' tali 
konformità u l-modalitajiet għall-eżerċizzju 
ta' dawk ir-rimedji, kif ukoll dwar il-
modifikazzjoni tal-kontenut diġitali jew 
tas-servizz diġitali u t-terminazzjoni ta' 
kuntratti fit-tul.

Or. en

Emenda 367
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi ċerti rekwiżiti 
li jikkonċernaw kuntratti għall-forniment 
ta' kontenut diġitali lill-konsumaturi, 
b'mod partikolari regoli dwar il-
konformità tal-kontenut diġitali mal-
kuntratt, rimedji f'każ ta' nuqqas ta' tali 
konformità u l-modalitajiet għall-eżerċizzju 
ta' dawk ir-rimedji, kif ukoll dwar il-
modifikazzjoni u t-terminazzjoni ta' 
kuntratti bħal dawn.

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li 
tikkontribwixxi għall-funzjonament 
xieraq tas-suq intern u li tikseb livell għoli 
ta' protezzjoni tal-konsumatur billi
tistabbilixxi rekwiżiti komuni li 
jikkonċernaw ċerti regoli għall-kuntratti 
bejn il-fornituri u l-konsumaturi għall-
forniment ta' kontenut diġitali u/jew 
servizzi diġitali, regoli dwar il-konformità 
tal-kontenut diġitali mal-kuntratt, rimedji 
f'każ ta' nuqqas ta' tali konformità jew 
nuqqas ta' forniment u l-modalitajiet 
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għall-eżerċizzju ta' dawk ir-rimedji, kif 
ukoll dwar il-modifikazzjoni u t-
terminazzjoni ta' kuntratti bħal dawn.

Or. en

Emenda 368
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi ċerti rekwiżiti 
li jikkonċernaw kuntratti għall-forniment 
ta' kontenut diġitali lill-konsumaturi, b'mod 
partikolari regoli dwar il-konformità tal-
kontenut diġitali mal-kuntratt, rimedji f'każ 
ta' nuqqas ta' tali konformità u l-
modalitajiet għall-eżerċizzju ta' dawk ir-
rimedji, kif ukoll dwar il-modifikazzjoni u 
t-terminazzjoni ta' kuntratti bħal dawn.

Bil-għan li jiġi żgurat il-funzjonament 
xieraq tas-suq intern u livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur, din id-
Direttiva tistabbilixxi ċerti rekwiżiti li 
jikkonċernaw kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali u ta' servizzi diġitali lill-
konsumaturi, b'mod partikolari regoli dwar 
il-konformità tal-kontenut diġitali u tas-
servizzi diġitali mal-kuntratt, rimedji f'każ 
ta' nuqqas ta' tali konformità u l-
modalitajiet għall-eżerċizzju ta' dawk ir-
rimedji, kif ukoll dwar il-modifikazzjoni u 
t-terminazzjoni ta' kuntratti bħal dawn.

Or. ro

Emenda 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi ċerti rekwiżiti
li jikkonċernaw kuntratti għall-forniment 
ta' kontenut diġitali lill-konsumaturi, b'mod 
partikolari regoli dwar il-konformità tal-
kontenut diġitali mal-kuntratt, rimedji 

L-għan ta' din id-Direttiva huwa l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri dwar
ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti għall-
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f'każ ta' nuqqas ta' tali konformità u l-
modalitajiet għall-eżerċizzju ta' dawk ir-
rimedji, kif ukoll dwar il-modifikazzjoni u 
t-terminazzjoni ta' kuntratti bħal dawn.

forniment ta' kontenut diġitali jew ta' 
servizzi diġitali lill-konsumaturi, b'mod 
partikolari regoli dwar il-konformità mal-
kuntratt, rimedji f'każ ta' nuqqas ta' 
konformità u l-modalitajiet għall-eżerċizzju 
ta' dawk ir-rimedji, kif ukoll dwar il-
modifikazzjoni u t-terminazzjoni ta' 
kuntratti bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Artikolu 1 tad-Direttiva dwar il-Bejgħ lil Konsumatur u d-Direttiva dwar id-
Drittijiet tal-Konsumatur.

Emenda 370
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi ċerti rekwiżiti 
li jikkonċernaw kuntratti għall-forniment 
ta' kontenut diġitali lill-konsumaturi, b'mod 
partikolari regoli dwar il-konformità tal-
kontenut diġitali mal-kuntratt, rimedji f'każ 
ta' nuqqas ta' tali konformità u l-
modalitajiet għall-eżerċizzju ta' dawk ir-
rimedji, kif ukoll dwar il-modifikazzjoni u 
t-terminazzjoni ta' kuntratti bħal dawn.

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas legali 
armonizzat għal kuntratti għall-forniment 
ta' kontenut jew ta' servizzi diġitali lill-
konsumaturi, b'mod partikolari regoli dwar 
il-konformità tal-kontenut diġitali mal-
kuntratt, rimedji f'każ ta' nuqqas ta' tali 
konformità u l-modalitajiet għall-eżerċizzju 
ta' dawk ir-rimedji, kif ukoll dwar il-
modifikazzjoni u t-terminazzjoni ta' 
kuntratti bħal dawn, bil-għan li jiġi 
ggarantit livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur.

Or. fr

Emenda 371
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi ċerti rekwiżiti 
li jikkonċernaw kuntratti għall-forniment 
ta' kontenut diġitali lill-konsumaturi, b'mod 
partikolari regoli dwar il-konformità tal-
kontenut diġitali mal-kuntratt, rimedji f'każ 
ta' nuqqas ta' tali konformità u l-
modalitajiet għall-eżerċizzju ta' dawk ir-
rimedji, kif ukoll dwar il-modifikazzjoni u 
t-terminazzjoni ta' kuntratti bħal dawn.

Din id-Direttiva tistabbilixxi ċerti rekwiżiti 
li jikkonċernaw kuntratti għall-forniment 
ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali
lill-konsumaturi, b'mod partikolari regoli 
dwar il-konformità tal-kontenut jew is-
servizz diġitali mal-kuntratt, rimedji f'każ
ta' nuqqas ta' tali konformità u l-
modalitajiet għall-eżerċizzju ta' dawk ir-
rimedji, kif ukoll dwar il-modifikazzjoni u 
t-terminazzjoni ta' kuntratti bħal dawn.

Or. it

Emenda 372
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "kontenut diġitali" tfisser 1. "kontenut diġitali" tfisser dejta li 
tiġi prodotta u fornuta f'forma diġitali

Or. fr

Emenda 373
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dejta li tiġi prodotta u fornuta 
f'forma diġitali, pereżempju vidjo, awdjo, 
applikazzjonijiet, logħob diġitali u kull 
softwer ieħor,

imħassar

Or. fr
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Emenda 374
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dejta li tiġi prodotta u fornuta 
f'forma diġitali, pereżempju vidjo, awdjo, 
applikazzjonijiet, logħob diġitali u kull 
softwer ieħor,

(a) dejta li tiġi prodotta u fornuta 
f'forma diġitali,

Or. fr

Emenda 375
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dejta li tiġi prodotta u fornuta 
f'forma diġitali, pereżempju vidjo, awdjo, 
applikazzjonijiet, logħob diġitali u kull 
softwer ieħor,

(a) dejta li tiġi prodotta u fornuta 
f'forma diġitali;

Or. en

Emenda 376
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dejta li tiġi prodotta u fornuta 
f'forma diġitali, pereżempju vidjo, awdjo,
applikazzjonijiet, logħob diġitali u kull 
softwer ieħor,

(a) dejta li tiġi prodotta u fornuta 
f'forma diġitali, pereżempju fajls tal-vidjo,
fajls tal-awdjo, applikazzjonijiet, logħob 
diġitali u kull softwer ieħor,

Or. fr
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Emenda 377
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dejta li tiġi prodotta u fornuta 
f'forma diġitali, pereżempju vidjo, awdjo, 
applikazzjonijiet, logħob diġitali u kull 
softwer ieħor,

(a) dejta li tiġi prodotta u fornuta 
f'forma diġitali, pereżempju vidjo, awdjo, 
applikazzjonijiet u logħob diġitali,

Or. ro

Emenda 378
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) servizz li jippermetti l-ħolqien, l-
ipproċessar jew il-ħżin ta' dejta f'forma 
diġitali, meta t-tali dejta tkun ipprovduta 
mill-konsumatur, u

imħassar

Or. fr

Emenda 379
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) servizz li jippermetti l-ħolqien, l-
ipproċessar jew il-ħżin ta' dejta f'forma 
diġitali, meta t-tali dejta tkun ipprovduta 
mill-konsumatur, u

imħassar
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Or. ro

Emenda 380
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) servizz li jippermetti l-ħolqien, l-
ipproċessar jew il-ħżin ta' dejta f'forma 
diġitali, meta t-tali dejta tkun ipprovduta 
mill-konsumatur, u

imħassar

Or. it

Emenda 381
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) servizz li jippermetti l-ħolqien, l-
ipproċessar jew il-ħżin ta' dejta f'forma 
diġitali, meta t-tali dejta tkun ipprovduta 
mill-konsumatur, u

imħassar

Or. en

Emenda 382
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) servizz li jippermetti l-ħolqien, l-
ipproċessar jew il-ħżin ta' dejta f'forma 
diġitali, meta t-tali dejta tkun ipprovduta 

(b) servizz diġitali li jippermetti l-
ħolqien, l-ipproċessar jew il-ħżin ta' dejta 
f'forma diġitali, meta t-tali dejta tkun 



AM\1117404MT.docx 49/169 PE599.502v02-00

MT

mill-konsumatur, u ipprovduta mill-konsumatur, u

Or. en

Emenda 383
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 –punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) servizz li jippermetti l-kondiviżjoni 
ta' dejta f'format diġitali pprovduta minn 
utenti oħra tas-servizz u kull interazzjoni 
oħra magħha;

imħassar

Or. fr

Emenda 384
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 –punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) servizz li jippermetti l-kondiviżjoni 
ta' dejta f'format diġitali pprovduta minn 
utenti oħra tas-servizz u kull interazzjoni 
oħra magħha;

imħassar

Or. ro

Emenda 385
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 –punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) servizz li jippermetti l-kondiviżjoni imħassar
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ta' dejta f'format diġitali pprovduta minn 
utenti oħra tas-servizz u kull interazzjoni 
oħra magħha;

Or. it

Emenda 386
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 –punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) servizz li jippermetti l-kondiviżjoni 
ta' dejta f'format diġitali pprovduta minn 
utenti oħra tas-servizz u kull interazzjoni 
oħra magħha;

imħassar

Or. en

Emenda 387
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 –punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) servizz li jippermetti l-kondiviżjoni 
ta' dejta f'format diġitali pprovduta minn 
utenti oħra tas-servizz u kull interazzjoni 
oħra magħha;

(c) servizz diġitali li jippermetti l-
kondiviżjoni ta' dejta f'format diġitali 
pprovduta minn utenti oħra tas-servizz u 
kull interazzjoni oħra magħha;

Or. en

Emenda 388
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. "servizz diġitali" tfisser

(a) servizz li jippermetti l-ħolqien, l-
ipproċessar jew il-ħżin ta' dejta f'forma 
diġitali, meta t-tali dejta tkun ipprovduta 
mill-konsumatur, pereżempju servizzi ta' 
cloud storage jew ta' file hosting, u

(b) servizz li jippermetti l-kondiviżjoni ta' 
dejta f'forma diġitali pprovduta minn 
utenti oħra tas-servizz, pereżempju l-midja 
soċjali, is-servizzi tal-messaġġi istantanji, 
is-siti web u l-pjattaformi għall-
kondiviżjoni ta' vidjos jew awdjo li jaqgħu 
barra mill-kamp ta' applikazzjoni tas-
servizzi ta' komunikazzjoni elettronika u 
kull interazzjoni oħra magħha;

Or. it

Emenda 389
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. "servizz diġitali" tfisser:

(a) servizz li jippermetti l-ħolqien, l-
ipproċessar jew il-ħżin ta' dejta f'forma 
diġitali, meta t-tali dejta hija maħluqa 
mill-konsumatur, u

(b) servizz li jippermetti l-kondiviżjoni ta' 
dejta f'forma diġitali li hija maħluqa mill-
konsumatur jew minn utenti oħra tas-
servizz u kull interazzjoni oħra magħha.

Or. ro

Emenda 390
Julia Reda
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. "servizz diġitali" tfisser

(a) servizz li jippermetti l-ħolqien, l-
ipproċessar jew il-ħżin ta' dejta f'forma 
diġitali, meta t-tali dejta tkun ipprovduta 
mill-konsumatur, u

(b) servizz li jippermetti l-kondiviżjoni ta' 
dejta f'format diġitali pprovduta minn 
utenti oħra tas-servizz u kull interazzjoni 
oħra magħha.

Or. en

Emenda 391
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. "servizz diġitali" tfisser 
kwalunkwe attività ekonomika mwettqa 
fuq bażi ta' impjieg indipendenti li tinvolvi 
l-ħolqien, l-ipproċessar, il-konservazzjoni 
jew il-kondiviżjoni tad-dejta f'forma 
diġitali;

Or. fr

Emenda 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. "kontenut diġitali inkorporat" 
tfisser il-forom kollha ta' kontenut diġitali 
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installat minn qabel f'oġġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl taż-żieda f'emendi oħra li din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika għall-kontenut diġitali 
kollu, inkluż il-kontenut diġitali inkorporat, fl-interessi tal-protezzjoni tal-konsumatur u taċ-
ċarezza, hawnhekk qed tiġi prevista definizzjoni ta' kontenut diġitali inkorporat.

Emenda 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. "kontenut diġitali inkorporat" 
tfisser kontenut diġitali installat minn 
qabel li jaħdem bħala parti integrali mill-
oġġetti u li ma jistax jitneħħa faċilment 
mill-konsumatur;

Or. en

Emenda 394
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. "kontenut jew servizz diġitali 
inkorporat" tfisser kontenut diġitali 
installat minn qabel jew servizz diġitali 
installat minn qabel li jaħdem bħala parti 
integrali minn oġġett fiżiku u ma jistax 
jiġi disinstallat b'mod faċli mill-
konsumatur jew li huwa meħtieġ għall-
konformità tal-oġġett fiżiku mal-kuntratt;

Or. fr
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Emenda 395
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "integrazzjoni" tfisser l-irbit 
flimkien tal-komponenti differenti ta' 
ambjent diġitali sabiex jaġixxu bħala unità 
koordinata f'konformità mal-għan 
intenzjonat tagħha;

2. "integrazzjoni" tfisser
interoperabbiltà sħiħa bejn il-kontenut 
jew is-servizz diġitali pprovdut u d-diversi 
komponenti ta' ambjent diġitali sabiex 
jaġixxu bħala unità koordinata f'konformità 
mal-għan intenzjonat tagħha;

Or. it

Emenda 396
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "integrazzjoni" tfisser l-irbit 
flimkien tal-komponenti differenti ta' 
ambjent diġitali sabiex jaġixxu bħala unità 
koordinata f'konformità mal-għan 
intenzjonat tagħha;

2. "integrazzjoni" tfisser l-irbit u l-
inkorporazzjoni flimkien tal-komponenti 
differenti tal-kontenut diġitali mal-
komponenti ta' ambjent diġitali sabiex
jużaw il-kontenut diġitali skont il-
kuntratt;

Or. en

Emenda 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. "softwer inkorporat" tfisser 
kontenut diġitali installat minn qabel li 
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jaħdem bħala parti integrali mill-oġġetti u 
li ma jistax jitneħħa faċilment mill-
konsumatur;

Or. en

Emenda 398
Marietje Schaake

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. "kontenut diġitali inkorporat" 
tfisser kontenut diġitali fis-sens ta' din id-
Direttiva, li jkun ġie installat bil-kunsens 
tal-bejjiegħ, tal-produttur jew ta' persuna 
oħra fil-katina tat-tranżazzjonijiet u li (i) 
jaħdem bħala parti integrali mill-oġġetti u 
ma jistax jitneħħa b'mod faċli mill-
konsumatur medju li juża dan it-tip ta' 
oġġett; jew (ii) huwa meħtieġ għall-
konformità tal-oġġetti mal-kuntratt;

Or. en

Emenda 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. "kontenut diġitali inkorporat" 
tfisser kontenut diġitali installat minn 
qabel li jaħdem bħala parti integrali tal-
oġġetti jew li jkun meħtieġ għall-
konformità tal-prodott mal-kuntratt;

Or. en
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Emenda 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "fornitur" tfisser kull persuna fiżika 
jew ġuridika, indipendentement minn jekk 
hijiex ta' sjieda privata jew pubblika, li 
taġixxi, inkluż permezz ta' persuna oħra li 
taġixxi f'isimha jew għan-nom tagħha, għal 
finijiet relatati mal-kummerċ, man-
negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni 
ta' dik il-persuna;

3. "fornitur" tfisser kull persuna fiżika 
jew ġuridika, indipendentement minn jekk 
hijiex ta' sjieda privata jew pubblika, li 
taġixxi, inkluż permezz ta' persuna oħra li 
taġixxi f'isimha jew għan-nom tagħha, għal 
finijiet relatati mal-kummerċ, man-
negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni 
ta' dik il-persuna; Għall-finijiet ta' din id-
Direttiva, negozjant ma jfornix il-
kontenut diġitali lill-konsumatur biss 
għaliex in-negozjat iforni servizz li 
permezz tiegħu l-kontenut diġitali jasal 
għand il-konsumatur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pereżempju, servizz ta' pjattaforma tal-vidjos onlajn għal kontenut iġġenerat mill-utent 
mhuwiex fornitur ta' kontenut diġitali.

Emenda 401
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "fornitur" tfisser kull persuna fiżika 
jew ġuridika, indipendentement minn jekk 
hijiex ta' sjieda privata jew pubblika, li 
taġixxi, inkluż permezz ta' persuna oħra li 
taġixxi f'isimha jew għan-nom tagħha, għal 
finijiet relatati mal-kummerċ, man-
negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni
ta' dik il-persuna;

3. "fornitur" tfisser kull persuna fiżika 
jew ġuridika, indipendentement minn jekk 
hijiex ta' sjieda privata jew pubblika, li 
taġixxi, inkluż permezz ta' persuna oħra li 
taġixxi f'isimha jew għan-nom tagħha, għal 
finijiet relatati mal-kummerċ, man-
negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni
tagħha fir-rigward tal-kuntratti koperti 
minn din id-Direttiva;
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Or. en

Emenda 402
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "fornitur" tfisser kull persuna fiżika 
jew ġuridika, indipendentement minn jekk 
hijiex ta' sjieda privata jew pubblika, li
taġixxi, inkluż permezz ta' persuna oħra li 
taġixxi f'isimha jew għan-nom tagħha, 
għal finijiet relatati mal-kummerċ, man-
negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni
ta' dik il-persuna;

3. "fornitur" tfisser kull persuna fiżika 
jew ġuridika, indipendentement minn jekk 
hijiex ta' sjieda privata jew pubblika, li 
permezz ta' att ta' forniment tkun qed 
tipprovdi aċċess għal kontenut diġitali jew 
tkun qed tagħmel il-kontenut diġitali 
disponibbli;

Or. en

Emenda 403
Dennis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "fornitur" tfisser kull persuna fiżika 
jew ġuridika, indipendentement minn jekk 
hijiex ta' sjieda privata jew pubblika, li 
taġixxi, inkluż permezz ta' persuna oħra li 
taġixxi f'isimha jew għan-nom tagħha, għal 
finijiet relatati mal-kummerċ, man-
negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni 
ta' dik il-persuna;

3. "fornitur" jew "bejjiegħ" tfisser 
kull persuna fiżika jew ġuridika, 
indipendentement minn jekk hijiex ta' 
sjieda privata jew pubblika, li taġixxi, 
inkluż permezz ta' persuna oħra li taġixxi 
f'isimha jew għan-nom tagħha, għal finijiet 
relatati mal-kummerċ, man-negozju, mas-
sengħa jew mal-professjoni ta' dik il-
persuna;

Or. en

Emenda 404
Antanas Guoga
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. "konsumatur" tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika li f'kuntratti koperti minn 
din id-Direttiva qed taġixxi għal finijiet li 
jmorru lil hinn mill-kummerċ, min-
negozju, mis-sengħa, mill-professjoni ta' 
dik il-persuna;

4. "konsumatur" tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika li fir-rigward ta' kuntratti
koperti minn din id-Direttiva qed taġixxi 
għal finijiet li jmorru lil hinn mill-
kummerċ, min-negozju, mis-sengħa, mill-
professjoni ta' dik il-persuna;

Or. en

Emenda 405
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. "konsumatur" tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika li f'kuntratti koperti minn 
din id-Direttiva qed taġixxi għal finijiet li
jmorru lil hinn mill-kummerċ, min-
negozju, mis-sengħa, mill-professjoni ta' 
dik il-persuna;

4. "konsumatur" tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika li f'kuntratti koperti minn 
din id-Direttiva qed taġixxi għal finijiet li
primarjament imorru lil hinn mill-
kummerċ, min-negozju, mis-sengħa, mill-
professjoni ta' dik il-persuna;

Or. en

Emenda 406
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "danni" tfisser somma flus li 
konsumaturi jistgħu jkunu intitolati 
għaliha bħala kumpens għal ħsara 
ekonomika lill-ambjent diġitali tagħhom;

imħassar

Or. en
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Emenda 407
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "danni" tfisser somma flus li 
konsumaturi jistgħu jkunu intitolati għaliha 
bħala kumpens għal ħsara ekonomika lill-
ambjent diġitali tagħhom;

5. "danni" tfisser somma flus li 
konsumaturi jistgħu jkunu intitolati għaliha 
bħala kumpens għal ħsara ekonomika jew 
materjali lill-ambjent diġitali tagħhom;

Or. en

Emenda 408
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "danni" tfisser somma flus li 
konsumaturi jistgħu jkunu intitolati għaliha 
bħala kumpens għal ħsara ekonomika lill-
ambjent diġitali tagħhom;

5. "danni" tfisser somma flus li 
konsumaturi jistgħu jkunu intitolati għaliha 
bħala kumpens għall-ħsara kkawżata;

Or. en

Emenda 409
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "danni" tfisser somma flus li 
konsumaturi jistgħu jkunu intitolati għaliha 
bħala kumpens għal ħsara ekonomika lill-
ambjent diġitali tagħhom;

5. "danni" tfisser somma flus li 
konsumaturi jistgħu jkunu intitolati għaliha 
bħala kumpens għal ħsara lill-ambjent 
diġitali tagħhom;
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Or. fr

Emenda 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "danni" tfisser somma flus li 
konsumaturi jistgħu jkunu intitolati għaliha 
bħala kumpens għal ħsara ekonomika lill-
ambjent diġitali tagħhom;

5. "danni" tfisser somma flus li 
konsumaturi jistgħu jkunu intitolati għaliha 
bħala kumpens għal ħsara materjali u 
mhux materjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Artikolu 14 tad-Direttiva l-ġdida dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package 
travel).

Emenda 411
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "prezz" tfisser il-flus dovuti bi 
skambju għal kontenut diġitali fornut;

imħassar

Or. en

Emenda 412
Marlene Mizzi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "prezz" tfisser il-flus dovuti bi 6. "prezz" tfisser il-flus jew ir-
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skambju għal kontenut diġitali fornut; rappreżentanza diġitali ta' valur inkluż 
munita virtwali jew eżekuzzjoni 
korrispettiva oħra bħad-dejta dovuti bi 
skambju għall-forniment ta' kontenut 
diġitali jew servizz diġitali;

Or. en

Emenda 413
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "prezz" tfisser il-flus dovuti bi 
skambju għal kontenut diġitali fornut;

6. "prezz" tfisser il-flus jew 
kwalunkwe tip ieħor ta' rappreżentanza 
ta' valur dovuti bi skambju għal kontenut 
diġitali fornut;

Or. en

Emenda 414
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "prezz" tfisser il-flus dovuti bi 
skambju għal kontenut diġitali fornut;

6. "prezz" tfisser il-flus dovuti bi 
skambju għal kontenut diġitali jew servizz 
diġitali fornut;

Or. it

Emenda 415
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. "dejta personali" tfisser dejta 
personali kif definita mill-Artikolu 4(1) 
tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(Regolament dwar il-Protezzjoni tad-
Dejta)[1]

[1] Ir-Regolament (UE) Nru 2016/679 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta' data personali u dwar il-moviment 
liberu ta' tali data u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1-88).

Or. en

Emenda 416
Marlene Mizzi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. dejta personali jew dejta oħra 
tfisser dejta kif definita mill-Artikolu 4(1) 
tar-Regolament (UE) 2016/679;

Or. en

Emenda 417
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. "dejta personali" tfisser dejta 
personali kif definita mill-punt (1) tal-
Artikolu 4 tar-Regolament 
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(UE) 2016/679;

Or. en

Emenda 418
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. "dejta personali" tfisser dejta kif 
definita mill-Artikolu 4(1) tar-Regolament 
(UE) 2016/679

Or. en

Emenda 419
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. "dejta bħala eżekuzzjoni 
korrispettiva" tfisser dejta personali jew 
dejta oħra pprovduta mill-konsumatur 
lill-fornitur fil-kuntest tal-konklużjoni jew 
l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, inkluża d-dejta 
ġġenerata mill-użu mill-konsumatur ta' 
kwalunkwe kontenut diġitali jew servizz 
diġitali fornut, u li l-fornitur jew il-parti 
terza jużaw, abbażi tal-kunsens tal-
konsumatur jew mod ieħor.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-dejta bħala eżekuzzjoni korrispettiva jenħtieġ li ma tkoprix l-aggregazzjoni tad-dejta 
anonimizzata tal-utenti sabiex ittejjeb il-kontenut jew is-servizz diġitali, imma l-użu biss tad-
dejta bħala parti integrali minn mudell tal-qligħ għall-fornitur innifsu jew għal parti terza.

Emenda 420
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. "kuntratt" tfisser ftehim 
intenzjonat li jwassal għal obbligi u għal 
effetti legali oħra;

imħassar

Or. en

Emenda 421
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. "ambjent diġitali" tfisser ħardwer, 
kontenut diġitali u kull konnessjoni tan-
netwerk sal-punt li dawn jinsabu taħt il-
kontroll tal-utent;

8. "ambjent diġitali" tfisser ħardwer, 
kontenut u servizzi diġitali u kull 
konnessjoni tan-netwerk sal-punt li dawn 
jinsabu taħt il-kontroll tal-utent;

Or. it

Emenda 422
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. "ambjent diġitali" tfisser ħardwer, 8. "ambjent diġitali" tfisser ħardwer,
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kontenut diġitali u kull konnessjoni tan-
netwerk sal-punt li dawn jinsabu taħt il-
kontroll tal-utent;

softwer u kull konnessjoni tan-netwerk
użata mill-konsumatur;

Or. en

Emenda 423
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. "ambjent diġitali" tfisser ħardwer, 
kontenut diġitali u kull konnessjoni tan-
netwerk sal-punt li dawn jinsabu taħt il-
kontroll tal-utent;

8. "ambjent diġitali" tfisser ħardwer,
softwer, kontenut diġitali u kull 
konnessjoni tan-netwerk sal-punt li dawn 
jinsabu taħt il-kontroll tal-utent;

Or. en

Emenda 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. "ambjent diġitali" tfisser ħardwer, 
kontenut diġitali u kull konnessjoni tan-
netwerk sal-punt li dawn jinsabu taħt il-
kontroll tal-utent;

8. "ambjent diġitali" tfisser ħardwer,
softwer, kontenut diġitali u kull 
konnessjoni tan-netwerk sal-punt li dawn 
jinsabu taħt il-kontroll tal-utent;

Or. en

Emenda 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. "ambjent diġitali" tfisser ħardwer,
kontenut diġitali u kull konnessjoni tan-
netwerk sal-punt li dawn jinsabu taħt il-
kontroll tal-utent;

8. "ambjent diġitali" tfisser ħardwer u
kontenut diġitali sal-punt li dawn jinsabu 
taħt il-kontroll tal-utent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex possibbli għal fornitur li jqis kwalunkwe konnessjoni tan-netwerk li l-konsumatur 
ikollu meta jinstalla l-prodott tiegħu, b'mod speċjali fid-dawl taż-żieda fl-appart konness.

Emenda 426
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. "interoperabbiltà" tfisser l-abbiltà 
tal-kontenut diġitali li jwettaq il-
funzjonalitajiet kollha tiegħu 
f'interazzjoni ma' ambjent diġitali 
konkret;

imħassar

Or. fr

Emenda 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. "interoperabbiltà" tfisser l-abbiltà
tal-kontenut diġitali li jwettaq il-
funzjonalitajiet kollha tiegħu
f'interazzjoni ma' ambjent diġitali konkret;

9. "interoperabbiltà" tfisser il-
kompatibbiltà tal-kontenut diġitali u l-
funzjonijiet tiegħu ma' ambjent ta' 
ħardwer u softwer standard għajr dak li 
jiġi fornut fih inkluż il-fatt li l-
konsumaturi jistgħu jaċċessaw il-kontenut
diġitali mingħajr ma jkollhom għalfejn 
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jużaw applikazzjonijiet jew teknoloġiji 
oħra biex jikkonvertu l-kontenut li 
jixtiequ aċċess għalih.

Or. en

Emenda 428
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. "interoperabbiltà" tfisser l-abbiltà 
tal-kontenut diġitali li jwettaq il-
funzjonalitajiet kollha tiegħu 
f'interazzjoni ma' ambjent diġitali 
konkret;

9. "interoperabbiltà" tfisser l-abbiltà 
tal-kontenut diġitali mixtri legalment li
jiffunzjona ma' prodotti jew sistemi 
eżistenti oħra mingħajr l-ebda restrizzjoni 
fuq l-aċċess jew fuq l-operat;

Or. fr

Emenda 429
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. "interoperabbiltà" tfisser l-abbiltà
tal-kontenut diġitali li jwettaq il-
funzjonalitajiet kollha tiegħu
f'interazzjoni ma' ambjent diġitali konkret;

9. "interoperabbiltà" tfisser il-
kompatibbiltà tal-kontenut diġitali u l-
funzjonalitajiet tiegħu ma' ambjent fiżiku 
u tas-softwer għajr dak li fih jiġi fornut;

Or. fr

Emenda 430
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9



PE599.502v02-00 68/169 AM\1117404MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. "interoperabbiltà" tfisser l-abbiltà 
tal-kontenut diġitali li jwettaq il-
funzjonalitajiet kollha tiegħu f'interazzjoni 
ma' ambjent diġitali konkret;

9. "interoperabbiltà" tfisser l-abbiltà 
tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali
li jwettaq il-funzjonalitajiet kollha tiegħu 
f'interazzjoni ma' ambjent diġitali konkret;

Or. it

Emenda 431
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. "interoperabbiltà" tfisser l-abbiltà 
tal-kontenut diġitali li jwettaq il-
funzjonalitajiet kollha tiegħu f'interazzjoni 
ma' ambjent diġitali konkret;

9. "interoperabbiltà" tfisser l-abbiltà 
tal-kontenut diġitali li jwettaq il-
funzjonalitajiet kollha tiegħu f'interazzjoni 
ma' ambjent ta' ħardwer u softwer 
standard;

Or. en

Emenda 432
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. "interoperabbiltà" tfisser l-abbiltà 
tal-kontenut diġitali li jwettaq il-
funzjonalitajiet kollha tiegħu f'interazzjoni 
ma' ambjent diġitali konkret;

9. "komparabilità" tfisser l-abbiltà tal-
kontenut diġitali li jwettaq il-
funzjonalitajiet kollha tiegħu f'interazzjoni 
ma' ambjent diġitali konkret;

Or. fr

Emenda 433
Virginie Rozière
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. "komparabilità" tfisser l-abbiltà 
tal-kontenut diġitali li jwettaq il-
funzjonalitajiet kollha tiegħu 
f'interazzjoni ma' ambjent diġitali 
konkret;

Or. fr

Emenda 434
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. "interoperabbiltà ta' fajl tal-ktieb 
diġitali" tfisser il-kompatibbiltà ta' fajl 
tal-ktieb diġitali u l-funzjonalitajiet tiegħu 
ma' ambjent fiżiku u tas-softwer għajr 
dak li fih jiġi fornut, mingħajr l-ebda 
restrizzjoni fuq id-durata u fornut 
esklussivament fi standard miftuħ;

Or. fr

Emenda 435
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9b. "standard miftuħ" tfisser format 
ta' dejta interoperabbli li l-
ispeċifikazzjonijiet tiegħu jkunu ġew 
ippubblikati u li jistgħu jiġu aċċessati u 
użati liberament;
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Or. fr

Emenda 436
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. "forniment" tfisser tipprovdi 
aċċess għal kontenut diġitali jew tagħmlu 
disponibbli;

imħassar

Or. en

Emenda 437
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. "forniment" tfisser tipprovdi aċċess 
għal kontenut diġitali jew tagħmlu
disponibbli;

10. "forniment" tfisser tipprovdi aċċess 
għal kontenut diġitali u/jew servizzi diġitali
jew tagħmilhom disponibbli;

Or. ro

Emenda 438
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. "forniment" tfisser tipprovdi aċċess 
għal kontenut diġitali jew tagħmlu
disponibbli;

10. "forniment" tfisser tipprovdi aċċess 
għal kontenut diġitali jew għal servizz 
diġitali jew tagħmilhom disponibbli;

Or. it
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Emenda 439
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. "forniment" tfisser tipprovdi aċċess 
għal kontenut diġitali jew tagħmlu
disponibbli;

10. "forniment" tfisser tipprovdi aċċess 
għal kontenut diġitali jew għal servizz 
diġitali jew tagħmilhom disponibbli;

Or. fr

Emenda 440
Victor Negrescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. "tranżazzjoni" tfisser ix-xiri u l-
bejgħ ta' xi ħaġa, billi titqies ukoll l-
eżistenza ta' tranżazzjonijiet ħielsa fejn il-
kontenut jiġi pprovdut mingħajr ħlas;

Or. en

Emenda 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. "mezz durabbli" tfisser kwalunkwe 
strument li jippermetti lill-konsumatur jew 
lill-fornitur li jaħżen informazzjoni 
personalment indirizzata lil dik il-persuna 
b'mod aċċessibbli għal referenza futura 
għal perjodu ta' żmien adegwat għall-
iskopijiet tal-informazzjoni u li jippermetti 

11. "mezz tanġibbli" tfisser kwalunkwe 
strument li jippermetti lill-konsumatur jew 
lill-fornitur li jaħżen informazzjoni 
personalment indirizzata lil dik il-persuna 
b'mod aċċessibbli għal referenza futura 
għal perjodu ta' żmien adegwat għall-
iskopijiet tal-informazzjoni u li jippermetti 
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r-riproduzzjoni mhux mibdula tal-
informazzjoni maħżuna.

r-riproduzzjoni mhux mibdula tal-
informazzjoni maħżuna.

Or. en

Emenda 442
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali jew servizz diġitali lill-
konsumatur jew jintrabat li jagħmel dan u, 
bi skambju, jitħallas prezz jew il-
konsumatur jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus billi jagħmel 
disponibbli d-dejta personali tiegħu jew
tagħha jew kwalunkwe dejta oħra sa fejn 
dan ikun possibbli f'konformità mar-
Regolament (UE) 2016/679 fejn tali dejta 
tiġi pproċessata bi skop ta' qligħ. Il-
kuntratt għandu jindika b'mod espliċitu 
liema dejta se tiġi skambjata għall-
kontenut fornut.

Or. en

Emenda 443
Marietje Schaake

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali, jew kontenut diġitali li 
huwa inkorporat fl-oġġetti lill-konsumatur 
jew jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
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korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra

Or. en

Emenda 444
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz. Il-ħlas bħala eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra
jitqies għall-inklużjoni fid-Direttiva bħala 
parti mill-proċess ta' reviżjoni futura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar riċerka hija meħtieġa biex tiżgura jekk id-dejta jenħtieġx li tintuża bħala eżekuzzjoni 
korrispettiva u tiġi inkluża fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva.

Emenda 445
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju,
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, għal 
ħlas monetarju.
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dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

Or. en

Emenda 446
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta'
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi jew 
jintrabat li jforni kontenut diġitali jew 
servizz diġitali lill-konsumatur bi skambju
għall-ħlas ta' prezz jew eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus, bħal dejta 
personali jew dejta oħra fornuta mill-
konsumatur jew miġbura mill-fornitur 
jew parti terza fl-interess tal-fornitur.

Or. fr

Emenda 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali jew oġġett b'kontenut 
diġitali inkorporat lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar il-Kontenut Diġitali jenħtieġ li tapplika għall-kontenut diġitali bi ħlas kollu, 
inkluż il-kontenut diġitali inkorporat kollu, biex tipprovdi ċarezza għall-konsumaturi u għall-
fornituri dwar l-istatus tal-kontenut diġitali pprovdut inkorporat f'oġġett tanġibbli, imma 
mhux għall-kontenut ipprovdut mingħajr ħlas, li għalih il-konsumaturi mhux neċessarjament 
jistennew jew jeħtieġu l-istess livell ta' affidabilità daqs il-kontenut li jkunu ħallsu għalih. It-
tqegħid ta' piżijiet restrittivi fuq fornituri ta' kontenut diġitali żgħir mingħajr ħlas ikun rispons 
sproporzjonat biex jiġu rrimedjati kwistjonijiet li l-konsumaturi għandhom f'xi pajjiżi 
Ewropej.

Emenda 448
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali jew servizzi diġitali lill-
konsumatur jew jintrabat li jagħmel dan u, 
bi skambju, jitħallas prezz jew il-
konsumatur attivament jipprovdi 
eżekuzzjoni korrispettiva li mhijiex flus fil-
forma ta' dejta personali jew kwalunkwe 
dejta oħra.

Or. ro

Emenda 449
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li permezz tiegħu l-fornitur
jissupplixxi jew jintrabat li jforni kontenut 
diġitali jew servizzi diġitali lill-konsumatur 
bi skambju għall-ħlas ta' prezz jew għall-
provvista ta' dejta personali.
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dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

Or. en

Emenda 450
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali jew servizz diġitali lill-
konsumatur jew jintrabat li jagħmel dan u, 
bi skambju, jitħallas prezz u/jew il-
konsumatur attivament jipprovdi 
eżekuzzjoni korrispettiva li mhijiex flus fil-
forma ta' dejta personali jew kwalunkwe 
dejta oħra.

Or. it

Emenda 451
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali fornuta b'mod volontarju.

Or. fr
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Emenda 452
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi jew 
jintrabat li jforni kontenut diġitali jew 
servizz diġitali lill-konsumatur bi skambju
għall-ħlas ta' prezz u/jew dejta personali 
jew dejta oħra pprovduta mill-konsumatur 
jew miġbura mill-fornitur jew parti terza.

Or. en

Emenda 453
Maria Grapini

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta'
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz u/jew dejta personali jew 
kwalunkwe dejta ta' valur ekonomiku oħra
għandha tiġi pprovduta mill-konsumatur 
jew miġbura mill-fornitur jew minn parti 
terza.

Or. ro

Emenda 454
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
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Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali.

Or. en

Emenda 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

"Kwalunkwe dejta oħra" ma tistax titqies bħala korrispettiva meta jitqies li l-benefiċċji u l-
valur tal-ipproċessar ta' kwalunkwe dejta oħra huma spiss konsegwenza ta' sforz 
kollaborattiv bejn l-utenti u l-fornituri.

Emenda 456
Inese Vaidere

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali.

Or. en

Emenda 457
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tapplika għal 
kwalunkwe kuntratt għall-provvista ta'
prodott diġitali żviluppat skont l-
ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur.

2. Din id-Direttiva tapplika għal 
kwalunkwe kuntratt għall-provvista ta'
kontenut diġitali jew servizz diġitali
żviluppat skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-
konsumatur.

Or. it

Emenda 458
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tapplika għal 
kwalunkwe kuntratt għall-provvista ta'
prodott diġitali żviluppat skont l-
ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur.

2. Din id-Direttiva tapplika għal 
kwalunkwe kuntratt għall-provvista ta'
kontenut diġitali jew servizz diġitali
żviluppat skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-
konsumatur.

Or. fr
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Emenda 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tapplika għal 
kwalunkwe kuntratt għall-provvista ta'
prodott diġitali żviluppat skont l-
ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur.

2. Din id-Direttiva tapplika għal 
kwalunkwe kuntratt għall-provvista ta'
kontenut diġitali żviluppat skont l-
ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur.

Or. en

Emenda 460
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-kuntratt jiġi konkluż għall-
forniment ta' kontenut diġitali, dan 
għandu jitqies bħala kuntratt ta' bejgħ.

Or. en

Emenda 461
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 5 u 11, 
din id-Direttiva tapplika għal kull mezz 
durabbli li jinkorpora kontenut diġitali 
fejn il-mezz durabbli ntuża b'mod 
esklussiv bħala trasportatur tal-kontenut 
diġitali.

imħassar
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Or. fr

Emenda 462
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 5 u 11, 
din id-Direttiva tapplika għal kull mezz 
durabbli li jinkorpora kontenut diġitali 
fejn il-mezz durabbli ntuża b'mod 
esklussiv bħala trasportatur tal-kontenut 
diġitali.

imħassar

Or. it

Emenda 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 5 u 11,
din id-Direttiva tapplika għal kull mezz 
durabbli li jinkorpora kontenut diġitali fejn 
il-mezz durabbli ntuża b'mod esklussiv 
bħala trasportatur tal-kontenut diġitali.

3. Din id-Direttiva m'għandhiex
tapplika għal kull mezz durabbli li 
jinkorpora kontenut diġitali fejn il-mezz 
durabbli ntuża b'mod esklussiv bħala 
trasportatur tal-kontenut diġitali.

Or. en

Emenda 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 5 u 11, 
din id-Direttiva tapplika għal kull mezz 
durabbli li jinkorpora kontenut diġitali
fejn il-mezz durabbli ntuża b'mod 
esklussiv bħala trasportatur tal-kontenut 
diġitali.

3. Bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 5 u 11, 
din id-Direttiva tapplika għal oġġetti li 
għandhom inkorporat fihom kontenut 
diġitali sakemm il-fornitur ma jagħtix 
prova li n-nuqqas ta' konformità jinsab 
fil-ħardwer tal-oġġett. Din id-Direttiva 
tapplika wkoll għal mezzi tanġibbli li 
jservu b'mod esklussiv bħala trasportatur 
tal-kontenut diġitali, sakemm il-fornitur 
ma jagħtix prova li n-nuqqas ta' 
konformità jinsab fil-mezz tanġibbli.

Or. en

Emenda 465
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 5 u 11,
din id-Direttiva tapplika għal kull mezz 
durabbli li jinkorpora kontenut diġitali
fejn il-mezz durabbli ntuża b'mod 
esklussiv bħala trasportatur tal-kontenut 
diġitali.

3. Din id-Direttiva tapplika għal
oġġetti li għandhom inkorporat fihom
kontenut diġitali sakemm il-fornitur ma 
jagħtix prova li n-nuqqas ta' konformità 
jinsab fil-ħardwer tal-oġġett.

Or. en

Emenda 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn il-kontenut diġitali jiġi fornut 
fuq mezz tanġibbli jew ikun inkorporat 
f'oġġett, din id-Direttiva, bl-eċċezzjoni tal-
Artikoli 5 u 11, tapplika għal kull nuqqas 
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ta' konformità sakemm il-fornitur ma 
jagħtix prova li n-nuqqas ta' konformità 
jinsab fil-mezz tanġibbli jew fil-ħardwer 
tal-oġġett.

Or. en

Emenda 467
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva għandhom japplikaw ukoll 
għall-kontenut diġitali inkorporat fl-
oġġetti. Irrispettivament minn kwalunkwe 
relazzjonijiet kuntrattwali, il-fornitur tal-
oġġetti għandu jkun responsabbli lejn il-
konsumatur biex jissodisfa l-obbligi 
tiegħu fir-rigward tal-kontenut diġitali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti tal-konformità kuntrattwali tal-kontenut diġitali u r-rimedju legali disponibbli 
għall-konsumaturi għan-nuqqas ta' konformità huma parametru referenzjarju sensibbli u 
xieraq u jenħtieġ li għalhekk japplikaw ukoll għall-kontenut diġitali inkorporat fl-oġġetti 
fiżiċi. Biex ikun aktar faċli għall-konsumatur li jasserixxi d-drittijiet tiegħu, il-bejjiegħ tal-
oġġetti jenħtieġ li jassumi responsabbiltà għan-nuqqas ta' konformità mal-kuntratt 
irrispettivament minn kwalunkwe relazzjoni kuntrattwali separata.

Emenda 468
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Din id-Direttiva għandha tapplika 
għal kwalunkwe kuntratt għall-forniment
ta' kontenut diġitali inkorporat jew ta' 
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servizz diġitali inkorporat, sakemm il-
fornitur ma jagħtix prova li n-nuqqas ta' 
konformità jinsab fil-ħardwer tal-prodott.

Or. fr

Emenda 469
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Din id-Direttiva għandha tapplika 
għal oġġetti li fihom ikun inkorporat 
kontenut diġitali sakemm il-fornitur ma 
jagħtix prova li n-nuqqas ta' konformità 
ma jkunx fil-ħardwer tal-oġġett.

Or. it

Emenda 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Din id-Direttiva m'għandhiex 
tapplika għal kontenut diġitali inkorporat.

Or. en

Emenda 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha 
jkun strettament meħtieġ għall-
prestazzjoni tal-kuntratt jew għall-ilħuq 
tar-rekwiżiti legali u l-fornitur ma 
jipproċessahomx iktar b'mod li jkun 
inkompatibbli ma' dan il-għan. Lanqas 
ma għandha tkun tapplika għal xi dejta
oħra li l-fornitur jitlob mingħand il-
konsumatur sabiex jipprovdiha għall-fini 
li jiżgura li l-kontenut diġitali jkun 
konformi mal-kuntratt jew li jkun 
jissodisfa r-rekwiżiti legali, u l-fornitur 
ma jużax din id-dejta għal skopijiet 
kummerċjali.

imħassar

Or. en

Emenda 472
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha 
jkun strettament meħtieġ għall-
prestazzjoni tal-kuntratt jew għall-ilħuq 
tar-rekwiżiti legali u l-fornitur ma 
jipproċessahomx iktar b'mod li jkun 
inkompatibbli ma' dan il-għan. Lanqas 
ma għandha tkun tapplika għal xi dejta 
oħra li l-fornitur jitlob mingħand il-
konsumatur sabiex jipprovdiha għall-fini 
li jiżgura li l-kontenut diġitali jkun 
konformi mal-kuntratt jew li jkun 
jissodisfa r-rekwiżiti legali, u l-fornitur 
ma jużax din id-dejta għal skopijiet 
kummerċjali.

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li tkun strettament
meħtieġa għall-prestazzjoni tal-kuntratt 
jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali u l-
fornitur ma jipproċessahomx iktar.
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Or. en

Emenda 473
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi
dejta personali li l-ipproċessar tagħha 
jkun strettament meħtieġ għall-
prestazzjoni tal-kuntratt jew għall-ilħuq 
tar-rekwiżiti legali u l-fornitur ma
jipproċessahomx iktar b'mod li jkun 
inkompatibbli ma' dan il-għan. Lanqas 
ma għandha tkun tapplika għal xi dejta 
oħra li l-fornitur jitlob mingħand il-
konsumatur sabiex jipprovdiha għall-fini 
li jiżgura li l-kontenut diġitali jkun 
konformi mal-kuntratt jew li jkun 
jissodisfa r-rekwiżiti legali, u l-fornitur 
ma jużax din id-dejta għal skopijiet 
kummerċjali.

4. Din id-Direttiva ma tapplikax fejn
dejta personali jew dejta oħra pprovduta 
mill-konsumatur tkun użata mill-fornitur 
għall-għan primarju li jforni l-kontenut 
jew is-servizz diġitali kollu jew parti 
minnu jew biex jissodisfa r-rekwiżiti legali
li għalihom huwa soġġett il-fornitur u l-
fornitur ma jipproċessax id-dejta personali 
jew dejta oħra għal kwalunkwe skop ieħor 
mhux relatat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa ċarezza akbar, għaliex "dejta personali li l-ipproċessar tagħha jkun 
strettament meħtieġ għall-prestazzjoni tal-kuntratt jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali" hija 
limitata ħafna u d-dejta tista' tintuża għal għanijiet kummerċjali leġittimi lil hinn mill-
kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 474
Kaja Kallas

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha jkun 
strettament meħtieġ għall-prestazzjoni tal-
kuntratt jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali 
u l-fornitur ma jipproċessahomx iktar 
b'mod li jkun inkompatibbli ma' dan il-
għan. Lanqas ma għandha tkun tapplika 
għal xi dejta oħra li l-fornitur jitlob 
mingħand il-konsumatur sabiex 
jipprovdiha għall-fini li jiżgura li l-
kontenut diġitali jkun konformi mal-
kuntratt jew li jkun jissodisfa r-rekwiżiti 
legali, u l-fornitur ma jużax din id-dejta 
għal skopijiet kummerċjali.

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha jkun 
strettament meħtieġ għall-prestazzjoni tal-
kuntratt jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali 
u l-fornitur ma jipproċessax dik id-dejta
iktar b'mod li jkun inkompatibbli ma' dak
il-għan. Lanqas ma għandha tkun tapplika 
għal dejta personali li l-konsumatur ma 
jipprovdix b'mod attiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx qafas legali għall-ipproċessar ta' kwalunkwe dejta oħra, għalhekk il-ħolqien ta' 
rabta parallela bejn l-ipproċessar legali ta' dejta personali u ta' kwalunkwe dejta oħra joħloq 
inċertezza legali. Jenħtieġ li jiġi ċċarat ukoll li relazzjoni tad-dejta maħluqa skont il-GDPR 
mhux neċessarjament tfisser li tkun ġiet stabbilita relazzjoni kuntrattwali, li jfisser li s-
sempliċi att tal-ġbir tad-dejta ma jinkludix din ir-relazzjoni tad-dejta fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva.

Emenda 475
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha jkun 
strettament meħtieġ għall-prestazzjoni tal-
kuntratt jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali 
u l-fornitur ma jipproċessahomx iktar 
b'mod li jkun inkompatibbli ma' dan il-
għan. Lanqas ma għandha tkun tapplika 

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha jkun 
strettament meħtieġ għall-prestazzjoni tal-
kuntratt jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali 
u l-fornitur ma jipproċessahomx iktar 
b'mod li jkun inkompatibbli ma' dan il-
għan. Lanqas ma għandha tkun tapplika 
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għal xi dejta oħra li l-fornitur jitlob 
mingħand il-konsumatur sabiex 
jipprovdiha għall-fini li jiżgura li l-
kontenut diġitali jkun konformi mal-
kuntratt jew li jkun jissodisfa r-rekwiżiti 
legali, u l-fornitur ma jużax din id-dejta 
għal skopijiet kummerċjali.

għal xi dejta oħra, bħal ritratti, poeżiji, 
kanzunetti u oġġetti oħra prodotti mill-
utent li l-fornitur jitlob mingħand il-
konsumatur sabiex jipprovdiha għall-fini li 
jiżgura li l-kontenut diġitali jkun konformi 
mal-kuntratt jew li jkun jissodisfa r-
rekwiżiti legali, u l-fornitur ma jużax din 
id-dejta għal skopijiet kummerċjali.

Or. it

Emenda 476
Dita Charanzová

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha jkun 
strettament meħtieġ għall-prestazzjoni tal-
kuntratt jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali 
u l-fornitur ma jipproċessahomx iktar 
b'mod li jkun inkompatibbli ma' dan il-
għan. Lanqas ma għandha tkun tapplika 
għal xi dejta oħra li l-fornitur jitlob 
mingħand il-konsumatur sabiex 
jipprovdiha għall-fini li jiżgura li l-
kontenut diġitali jkun konformi mal-
kuntratt jew li jkun jissodisfa r-rekwiżiti 
legali, u l-fornitur ma jużax din id-dejta 
għal skopijiet kummerċjali.

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha jkun 
strettament meħtieġ għall-prestazzjoni tal-
kuntratt jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali 
u l-fornitur ma jipproċessahomx iktar 
b'mod li jkun inkompatibbli ma' dan il-
għan. Lanqas ma għandha tkun tapplika 
għal dejta personali li l-fornitur jitlob 
mingħand il-konsumatur sabiex 
jipprovdiha li la tkun ikkomunikata, 
trasferita, kondiviża, liċenzjata jew inkella 
trażmessa mill-fornitur lil partijiet terzi.

Or. en

Emenda 477
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha jkun 
strettament meħtieġ għall-prestazzjoni tal-
kuntratt jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali 
u l-fornitur ma jipproċessahomx iktar 
b'mod li jkun inkompatibbli ma' dan il-
għan. Lanqas ma għandha tkun tapplika 
għal xi dejta oħra li l-fornitur jitlob 
mingħand il-konsumatur sabiex 
jipprovdiha għall-fini li jiżgura li l-
kontenut diġitali jkun konformi mal-
kuntratt jew li jkun jissodisfa r-rekwiżiti 
legali, u l-fornitur ma jużax din id-dejta 
għal skopijiet kummerċjali.

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha jkun 
strettament meħtieġ għall-prestazzjoni tal-
kuntratt jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali 
u l-fornitur ma jipproċessahomx iktar 
b'mod li jkun inkompatibbli ma' dan il-
għan. Lanqas ma għandha tkun tapplika 
għal xi dejta oħra li l-fornitur jitlob 
mingħand il-konsumatur sabiex 
jipprovdiha għall-fini li jiżgura li l-
kontenut diġitali jkun konformi mal-
kuntratt jew li jkun jissodisfa r-rekwiżiti 
legali, u l-fornitur ma jipproċessax din id-
dejta għal kwalunkwe skop ieħor ta' qligħ.

Or. en

Emenda 478
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha jkun 
strettament meħtieġ għall-prestazzjoni tal-
kuntratt jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali 
u l-fornitur ma jipproċessahomx iktar 
b'mod li jkun inkompatibbli ma' dan il-
għan. Lanqas ma għandha tkun tapplika 
għal xi dejta oħra li l-fornitur jitlob 
mingħand il-konsumatur sabiex 
jipprovdiha għall-fini li jiżgura li l-
kontenut diġitali jkun konformi mal-
kuntratt jew li jkun jissodisfa r-rekwiżiti 
legali, u l-fornitur ma jużax din id-dejta 
għal skopijiet kummerċjali.

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut jew servizzi diġitali fornuti għal 
eżekuzzjoni korrispettiva li mhijiex flus 
sal-punt li l-fornitur jitlob lill-konsumatur 
jipprovdi dejta personali li l-ipproċessar 
tagħha jkun strettament meħtieġ għall-
prestazzjoni tal-kuntratt jew għall-ilħuq 
tar-rekwiżiti legali u l-fornitur ma 
jipproċessahomx iktar b'mod li jkun 
inkompatibbli ma' dan il-għan. Lanqas ma 
għandha tkun tapplika għal xi dejta oħra li 
l-fornitur jitlob mingħand il-konsumatur 
sabiex jipprovdiha għall-fini li jiżgura li l-
kontenut diġitali jkun konformi mal-
kuntratt jew li jkun jissodisfa r-rekwiżiti 
legali, u l-fornitur ma jużax din id-dejta 
għal skopijiet kummerċjali.
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Or. it

Emenda 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha jkun 
strettament meħtieġ għall-prestazzjoni tal-
kuntratt jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali 
u l-fornitur ma jipproċessahomx iktar 
b'mod li jkun inkompatibbli ma' dan il-
għan. Lanqas ma għandha tkun tapplika 
għal xi dejta oħra li l-fornitur jitlob 
mingħand il-konsumatur sabiex 
jipprovdiha għall-fini li jiżgura li l-
kontenut diġitali jkun konformi mal-
kuntratt jew li jkun jissodisfa r-rekwiżiti 
legali, u l-fornitur ma jużax din id-dejta 
għal skopijiet kummerċjali.

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha jkun 
strettament meħtieġ għall-prestazzjoni tal-
kuntratt jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali 
u l-fornitur ma jipproċessahomx iktar 
b'mod li jkun inkompatibbli mar-
Regolament (UE) 2016/679. Lanqas ma 
għandha tkun tapplika għal xi dejta oħra li 
l-fornitur jitlob mingħand il-konsumatur 
sabiex jipprovdiha għall-fini li jiżgura li l-
kontenut diġitali jkun konformi mal-
kuntratt jew li jkun jissodisfa r-rekwiżiti 
legali, u l-fornitur ma jużax din id-dejta 
għal skopijiet kummerċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiżdied iċ-ċarezza għat-test tad-Direttiva li ma tfittix li tipprevali jew li 
tkun f'kunflitt mar-Regolament (UE) 2016/679 dwar ir-regoli ġenerali dwar il-protezzjoni 
tad-dejta.

Emenda 480
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali jew servizzi diġitali 



AM\1117404MT.docx 91/169 PE599.502v02-00

MT

korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi
dejta personali li l-ipproċessar tagħha 
jkun strettament meħtieġ għall-
prestazzjoni tal-kuntratt jew għall-ilħuq 
tar-rekwiżiti legali u l-fornitur ma 
jipproċessahomx iktar b'mod li jkun 
inkompatibbli ma' dan il-għan. Lanqas ma 
għandha tkun tapplika għal xi dejta oħra li 
l-fornitur jitlob mingħand il-konsumatur 
sabiex jipprovdiha għall-fini li jiżgura li l-
kontenut diġitali jkun konformi mal-
kuntratt jew li jkun jissodisfa r-rekwiżiti 
legali, u l-fornitur ma jużax din id-dejta 
għal skopijiet kummerċjali.

fornuti għal eżekuzzjoni korrispettiva li 
mhijiex flus sal-punt li l-ipproċessar tad-
dejta personali jew dejta oħra fornuta 
mill-konsumatur hija meħtieġa għall-
konklużjoni jew għall-prestazzjoni tal-
kuntratt jew għall-ilħuq tar-rekwiżiti legali 
u l-fornitur ma jipproċessahomx iktar 
b'mod li jkun inkompatibbli ma' dan il-
għan. Lanqas ma għandha tkun tapplika 
għal xi dejta oħra li l-fornitur jitlob 
mingħand il-konsumatur sabiex 
jipprovdiha għall-fini li jiżgura li l-
kontenut diġitali jkun konformi mal-
kuntratt jew li jkun jissodisfa r-rekwiżiti 
legali, u l-fornitur ma jużax din id-dejta 
għal kwalunkwe skop ieħor.

Or. fr

Emenda 481
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) servizzi mwettqin b'element 
predominanti ta' interventi mill-bniedem 
mill-fornitur fejn il-format diġitali jintuża 
primarjament bħala trasportatur;

(a) servizzi għajr il-forniment ta'
kontenut jew servizzi diġitali;

Or. it

Emenda 482
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) servizzi mwettqin b'element 
predominanti ta' interventi mill-bniedem 
mill-fornitur fejn il-format diġitali jintuża 

(a) servizzi mwettqin b'element 
predominanti ta' interventi mill-bniedem 
mill-fornitur fejn il-format diġitali jintuża 
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primarjament bħala trasportatur; primarjament bħala trasportatur, bħal 
servizzi legali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika tagħmilha possibbli - f'qasam li normalment huwa kopert mill-eċċezzjoni fl-
Artikolu 3(5)(a), għaliex il-prestazzjoni karatteristika ta' dawn is-servizzi ma tikkonsistix fil-
forniment ta' kontenut diġitali - li jiġu evitati diffikultajiet legali u tinħoloq ċertezza tad-dritt.

Emenda 483
Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) servizzi mwettqin b'element 
predominanti ta' interventi mill-bniedem 
mill-fornitur fejn il-format diġitali jintuża 
primarjament bħala trasportatur;

(a) servizzi fejn is-suġġett prinċipali 
mhuwiex il-forniment ta' kontenut diġitali 
jew servizzi diġitali u fejn il-format diġitali 
jintuża primarjament għall-provvista ta' 
dawn is-servizzi;

Or. en

Emenda 484
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) servizzi mwettqin b'element 
predominanti ta' interventi mill-bniedem 
mill-fornitur fejn il-format diġitali jintuża 
primarjament bħala trasportatur;

(a) servizzi mwettqin b'element 
predominanti ta' interventi mill-bniedem 
mill-fornitur fejn il-format diġitali jintuża 
primarjament bħala trasportatur, bħal 
servizzi legali;

Or. ro
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Emenda 485
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) servizzi mwettqin b'element 
predominanti ta' interventi mill-bniedem 
mill-fornitur fejn il-format diġitali jintuża 
primarjament bħala trasportatur;

(a) servizzi fejn il-format diġitali 
jintuża primarjament bħala trasportatur jew 
biex jagħmel dan is-servizz disponibbli;

Or. en

Emenda 486
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) servizzi mhux ekonomiċi ta' 
interess ġenerali;

Or. fr

Emenda 487
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) attivitajiet li jiffurmaw parti mill-
eżerċizzju tal-awtorità pubblika skont l-
Artikolu 45 tat-Trattat;

Or. fr

Emenda 488



PE599.502v02-00 94/169 AM\1117404MT.docx

MT

Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) servizzi ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi kif iddefiniti fid-Direttiva 
2002/21/KE;

(b) servizzi ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi kif iddefiniti fid-Direttiva 
2002/21/KE, bl-eċċezzjoni ta' servizzi ta' 
komunikazzjoni interpersonali 
indipendenti min-numru li huma koperti 
minn din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Servizzi ta' komunikazzjoni onlajn bħal Skype u WhatsApp jenħtieġ li jkunu koperti minn din 
id-Direttiva, b'mod partikolari fejn jidħlu r-regoli ta' konformità u d-durata tal-kuntratt. 
Għalhekk, l-emenda għandha l-ħsieb li tqis il-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva li 
tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (riformulazzjoni) billi 
tintroduċi eċċezzjoni għall-esklużjoni tas-servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi tad-
Direttiva 2002/21/KE emendata.

Emenda 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-forniment ta' kontenut diġitali 
b'liċenzja bla ħlas jew miftuħa sa fejn ma 
teżisti l-ebda relazzjoni u obbligu 
kuntrattwali lil hinn mill-konformità mat-
termini tal-liċenzja.

Or. en

Emenda 490
Othmar Karas
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. il-provvista ta' siltiet mir-reġistri 
pubbliċi stabbiliti minn detentur ta' 
uffiċċju pubbliku jew minn awtorità li 
għandhom obbligu statutorju li jkunu 
indipendenti u imparzjali u ma jeżerċitaw 
l-ebda kummerċ, negozju, sengħa jew 
attività professjonali imma joperaw fil-
qafas tas-sistema tal-ġustizzja tal-istat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Paragrafu simili huwa inkluż ukoll fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2011/83/UE (id-Direttiva dwar 
id-Drittijiet tal-Konsumatur).

Emenda 491
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. servizzi li jikkonsistu fi 
preżentazzjonijiet pubbliċi li fihom il-
kontenut diġitali huwa wieħed mill-
elementi tal-preżentazzjoni artistika jew 
tal-ispettaklu, bħall-projezzjonijiet 
ċinematografiċi jew l-ispettakli diretti.

Or. fr

Emenda 492
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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5a. Din id-Direttiva m'għandhiex 
tapplika għall-provvista ta' reġistri 
pubbliċi stabbiliti f'forma elettronika u 
għal siltiet minn dawn ir-reġistri.

Or. de

Emenda 493
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Din id-Direttiva m'għandhiex 
tapplika għall-provvista ta' siltiet diġitali 
minn reġistri pubbliċi.

Or. ro

Emenda 494
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta kuntratt jinkludi elementi 
minbarra l-forniment ta' kontenut diġitali, 
din id-Direttiva tapplika biss għall-obbligi 
u r-rimedji tal-partijiet bħala fornitur u 
konsumatur tal-kontenut diġitali.

6. Meta l-kuntratt għall-forniment ta' 
kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali 
jinkludi obbligi kuntrattwali addizzjonali, 
din id-Direttiva tapplika biss għall-obbligi 
u d-drittijiet tal-partijiet u għar-rimedji 
disponibbli għalihom bħala fornitur u 
konsumatur tal-kontenut diġitali jew tas-
servizzi diġitali.

Or. ro

Emenda 495
Eva Paunova
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta kuntratt jinkludi elementi 
minbarra l-forniment ta' kontenut diġitali, 
din id-Direttiva tapplika biss għall-obbligi 
u r-rimedji tal-partijiet bħala fornitur u 
konsumatur tal-kontenut diġitali.

6. Meta kuntratt jipprovdi kemm 
għall-forniment ta' kontenut diġitali kif 
ukoll għas-servizzi diġitali u oġġetti u 
servizzi oħra, din id-Direttiva tapplika biss 
għall-obbligi u d-drittijiet tal-partijiet bħala 
fornitur u konsumatur tal-kontenut diġitali
jew tas-servizz diġitali kkonċernat.

Or. en

Emenda 496
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta kuntratt jinkludi elementi
minbarra l-forniment ta' kontenut diġitali, 
din id-Direttiva tapplika biss għall-obbligi 
u r-rimedji tal-partijiet bħala fornitur u 
konsumatur tal-kontenut diġitali.

6. Meta kuntratt għall-forniment ta' 
kontenut diġitali jinkludi obbligi 
kuntrattwali addizzjonali minbarra l-
forniment ta' kontenut diġitali, din id-
Direttiva tapplika biss għall-obbligi u r-
rimedji tal-partijiet bħala fornitur u 
konsumatur tal-kontenut diġitali.

Or. en

Emenda 497
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta kuntratt jinkludi elementi 
minbarra l-forniment ta' kontenut diġitali, 
din id-Direttiva tapplika biss għall-obbligi 
u r-rimedji tal-partijiet bħala fornitur u 

6. Meta kuntratt jinkludi elementi 
minbarra l-forniment ta' kontenut diġitali
jew ta' servizz diġitali, din id-Direttiva 
tapplika biss għall-obbligi u r-rimedji tal-
partijiet bħala fornitur u konsumatur tal-
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konsumatur tal-kontenut diġitali. kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali.

Or. fr

Emenda 498
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta kuntratt jinkludi elementi 
minbarra l-forniment ta' kontenut diġitali, 
din id-Direttiva tapplika biss għall-obbligi 
u r-rimedji tal-partijiet bħala fornitur u 
konsumatur tal-kontenut diġitali.

6. Meta kuntratt jinkludi elementi 
minbarra l-forniment ta' kontenut diġitali
jew ta' servizz diġitali, din id-Direttiva 
tapplika biss għall-obbligi u r-rimedji tal-
partijiet bħala fornitur u konsumatur tal-
kontenut diġitali.

Or. it

Emenda 499
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta kuntratt jinkludi elementi
minbarra l-forniment ta' kontenut diġitali, 
din id-Direttiva tapplika biss għall-obbligi 
u r-rimedji tal-partijiet bħala fornitur u 
konsumatur tal-kontenut diġitali.

6. Meta kuntratt jinkludi obbligi
minbarra l-forniment ta' kontenut diġitali, 
din id-Direttiva tapplika biss għad-drittijiet 
u l-obbligi tal-partijiet bħala fornitur u 
konsumatur tal-kontenut diġitali.

Or. fr

Emenda 500
Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk xi dispożizzjoni ta' din id-
Direttiva tmur kontra dispożizzjoni ta' att 
ieħor tal-Unjoni li jirregola settur jew 
suġġett speċifiku, id-dispożizzjoni ta' dak l-
att l-ieħor tal-Unjoni tieħu preċedenza fuq 
din id-Direttiva.

7. Jekk xi dispożizzjoni ta' din id-
Direttiva tmur kontra dispożizzjoni ta' att 
ieħor tal-Unjoni li jirregola settur jew 
suġġett speċifiku, id-dispożizzjoni ta' dak l-
att l-ieħor tal-Unjoni għandha tipprevali u 
tapplika għal dawk is-setturi speċifiċi.

Or. en

Emenda 501
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk xi dispożizzjoni ta' din id-
Direttiva tmur kontra dispożizzjoni ta' att 
ieħor tal-Unjoni li jirregola settur jew 
suġġett speċifiku, id-dispożizzjoni ta' dak l-
att l-ieħor tal-Unjoni tieħu preċedenza fuq 
din id-Direttiva.

7. Jekk xi dispożizzjoni ta' din id-
Direttiva tmur kontra dispożizzjoni ta' att 
ieħor tal-Unjoni li jirregola settur jew 
suġġett speċifiku, id-dispożizzjoni ta' dak l-
att l-ieħor tal-Unjoni għandha tipprevali.

Or. en

Emenda 502
Maria Grapini

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni ta' individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali.

8. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni ta' individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali. Id-drittijiet tal-konsumatur 
skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta' data personali u dwar il-moviment 
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liberu ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE m'għandhomx jiġu 
affettwati u jistgħu jiġu eżerċitati skont il-
kundizzjonijiet stipulati

Or. ro

Emenda 503
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni ta' individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali.

8. L-ebda dispożizzjoni ta' din id-
Direttiva jew ta' kwalunkwe att ta' 
traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali ma 
għandha b'xi mod tnaqqas jew timmina l-
protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta' dejta personali kif previst 
fir-Regolament (UE) 2016/679 u fid-
Direttiva 2002/58/KE.

Or. en

Emenda 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni ta' individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali.

8. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni ta' individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali kif previst mid-
Direttiva 95/46/KE u mir-Regolament 
(UE) 2016/679.

Or. en
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Emenda 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni ta' individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali.

8. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni ta' dejta 
personali kif previst mir-Regolament 
(UE) 2016/679 u mid-
Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 506
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni ta' individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 
personali.

8. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni ta' dejta 
personali kif previst mir-Regolament 
(UE) 2016/679.

Or. en

Emenda 507
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sakemm mhuwiex irregolat f'din 
id-Direttiva, din id-Direttiva ma taffettwax 
il-liġijiet ġenerali nazzjonali dwar il-
kuntratti bħalma huma regoli dwar il-
formazzjoni, il-validità jew l-effetti ta' 
kuntratti, fosthom il-konsegwenzi tat-

9. Sakemm mhuwiex irregolat f'din 
id-Direttiva, din id-Direttiva ma taffettwax 
il-liġijiet ġenerali nazzjonali dwar il-
kuntratti bħalma huma regoli dwar il-
formazzjoni, il-validità jew l-effetti ta' 
kuntratti, fosthom il-konsegwenzi tat-
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terminazzjoni ta' kuntratt. terminazzjoni jew tar-revoka ta' kuntratt.

Or. ro

Emenda 508
Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sakemm mhuwiex irregolat f'din 
id-Direttiva, din id-Direttiva ma taffettwax 
il-liġijiet ġenerali nazzjonali dwar il-
kuntratti bħalma huma regoli dwar il-
formazzjoni, il-validità jew l-effetti ta' 
kuntratti, fosthom il-konsegwenzi tat-
terminazzjoni ta' kuntratt.

9. Din id-Direttiva ma taffettwax il-
liġijiet ġenerali nazzjonali dwar il-kuntratti 
bħalma huma regoli dwar il-formazzjoni, 
il-validità jew l-effetti ta' kuntratti, fosthom 
il-konsegwenzi tat-terminazzjoni ta' 
kuntratt, sakemm mhuwiex irregolat f'din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 509
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 imħassar

Livell ta' armonizzazzjoni

L-Istati Membri ma jistgħux jippreservaw 
jew jintroduċu dispożizzjonijiet diverġenti 
minn dawk stipulati f'din id-Direttiva, 
inklużi dispożizzjonijiet iktar jew inqas 
strinġenti biex jiżguraw livell differenti ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

Or. en
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Emenda 510
Mylène Troszczynski

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ma jistgħux jippreservaw 
jew jintroduċu dispożizzjonijiet diverġenti 
minn dawk stipulati f'din id-Direttiva, 
inklużi dispożizzjonijiet iktar jew inqas 
strinġenti biex jiżguraw livell differenti ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Klawżola li tmur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà. L-Istati Membri jeħtiġilhom li jibqgħu 
liberi li jintroduċu fil-liġi nazzjonali tagħhom kwalunkwe dispożizzjoni li jemmnu li jeħtieġ li 
tiġi introdotta fl-interess uniku tal-popolazzjoni tagħhom.

Emenda 511
Dennis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ma jistgħux jippreservaw
jew jintroduċu dispożizzjonijiet diverġenti 
minn dawk stipulati f'din id-Direttiva, 
inklużi dispożizzjonijiet iktar jew inqas 
strinġenti biex jiżguraw livell differenti ta'
protezzjoni tal-konsumatur.

L-Istati Membri jistgħu jippreservaw 
dispożizzjonijiet aktar strinġenti diġà fis-
seħħ għall-protezzjoni tal-konsumaturi, u 
l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva
m'għandha taħt l-ebda ċirkostanza
tikkostitwixxi raġunijiet għat-tnaqqis tal-
protezzjoni tal-konsumaturi f'oqsma 
koperti mill-kamp ta' applikazzjoni tad-
dritt tal-Unjoni. Din id-Direttiva għandha 
tkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet 
sostantivi u proċedurali ġenerali li l-
konsumaturi jistgħu jinvokaw taħt regoli 
nazzjonali li jirregolaw ir-responsabbiltà 
kuntrattwali jew mhux kuntrattwali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni sħiħa tista' tkun fl-interess tal-pubbliku biss meta jinżamm l-ogħla livell ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda 512
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ma jistgħux jippreservaw 
jew jintroduċu dispożizzjonijiet diverġenti 
minn dawk stipulati f'din id-Direttiva, 
inklużi dispożizzjonijiet iktar jew inqas 
strinġenti biex jiżguraw livell differenti ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

L-Istati Membri jistgħu jippreservaw jew 
jintroduċu dispożizzjonijiet iktar strinġenti
diverġenti minn dawk stipulati f'din id-
Direttiva biex jiżguraw livell ogħla ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

Or. en

Emenda 513
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ma jistgħux jippreservaw 
jew jintroduċu dispożizzjonijiet diverġenti 
minn dawk stipulati f'din id-Direttiva, 
inklużi dispożizzjonijiet iktar jew inqas 
strinġenti biex jiżguraw livell differenti ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

L-Istati Membri ma jistgħux jippreservaw 
jew jintroduċu dispożizzjonijiet diverġenti 
minn dawk stipulati f'din id-Direttiva, 
inklużi dispożizzjonijiet iktar jew inqas 
strinġenti biex jiżguraw livell uniformi ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

Or. ro

Emenda 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ma jistgħux jippreservaw 
jew jintroduċu dispożizzjonijiet diverġenti 
minn dawk stipulati f'din id-Direttiva, 
inklużi dispożizzjonijiet iktar jew inqas 
strinġenti biex jiżguraw livell differenti ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

L-Istati Membri ma jistgħux jintroduċu 
dispożizzjonijiet diverġenti minn dawk 
stipulati f'din id-Direttiva, inklużi 
dispożizzjonijiet iktar jew inqas strinġenti 
biex jiżguraw livell differenti ta' 
protezzjoni tal-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-interessi taċ-ċarezza għall-konsumatur ir-reġimi nazzjonali stabbiliti li jirregolaw ir-regoli 
dwar il-forniment ta' kontenut diġitali jenħtieġ li ma jiġux imfixkla jew imħassra.

Emenda 515
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

Termini tal-kuntratt detrimentali għad-
drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta tal-

konsumatur

Terminu tal-kuntratt li jikkonċerna l-
ipproċessar ta' dejta personali pprovduta 
mill-konsumatur lill-fornitur jew miġbura 
mill-fornitur jew parti terza fl-interess tal-
fornitur fil-kuntest tal-konklużjoni jew l-
eżekuzzjoni tal-kuntratt, u li jikser 
kwalunkwe dritt mogħti lill-konsumatur 
bħala suġġett tad-dejta skont id-
Direttiva 95/46/KE u r-
Regolament (UE) 2016/679, inkluż 
kwalunkwe terminu li jiddefinixxi l-
funzjonalità, l-interoperabbiltà u 
karatteristiċi oħra tal-prestazzjoni tal-
kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali 
b'mod li mhux f'konformità mad-
Direttiva 95/46/KE u r-Regolament 
(UE) 2016/679, ma għandux ikun 
vinkolanti fuq il-konsumatur. Il-kuntratt 
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għandu jibqa' jorbot lill-partijiet fir-
rigward tal-bqija tat-termini tiegħu jekk 
huwa kapaċi jkompli jeżisti mingħajr it-
terminu mhux vinkolanti.

Or. it

Emenda 516
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a.

Rekwiżiti ta' informazzjoni

Qabel ma l-konsumatur ikun marbut 
b'kuntratt għall-forniment ta' kontenut 
diġitali jew ta' servizz diġitali, il-fornitur 
għandu jagħti lill-konsumatur l-
informazzjoni meħtieġa skont l-Artikoli 6 
u 8 tad-Direttiva 2011/83/UE f'forma ċara 
u komprensibbli.

Or. fr

Emenda 517
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a.

10. Din id-Direttiva ma taffettwax id-
drittijiet ta' proprjetà intellettwali, b'mod 
partikolari, fir-rigward tad-drittijiet tal-
awtur, id-drittijiet u l-obbligi stabbiliti 
skont id-Direttiva 2001/29/KE.

Or. fr
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Emenda 518
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Forniment ta' kontenut diġitali Forniment ta' kontenut diġitali jew ta' 
servizzi diġitali

Or. ro

Emenda 519
Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Forniment ta' kontenut diġitali Forniment ta' kontenut diġitali jew ta' 
servizz diġitali

Or. en

Emenda 520
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Forniment ta' kontenut diġitali Forniment ta' kontenut diġitali jew ta' 
servizz diġitali

Or. it

Emenda 521
Virginie Rozière
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Forniment ta' kontenut diġitali Forniment ta' kontenut jew servizz diġitali

Or. fr

Emenda 522
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jeżerċita l-kuntratt għall-
provvista tal-kontenut diġitali, il-fornitur 
iforni kontenut diġitali lil

1. Meta jeżerċita l-kuntratt għall-
provvista tal-kontenut jew tas-servizzi
diġitali, il-fornitur iforni kontenut jew 
servizzi diġitali lil

Or. ro

Emenda 523
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jeżerċita l-kuntratt għall-
provvista tal-kontenut diġitali, il-fornitur 
iforni kontenut diġitali lil

1. Meta jeżerċita l-kuntratt għall-
provvista tal-kontenut diġitali jew tas-
servizz diġitali, il-fornitur iforni kontenut 
diġitali jew servizz diġitali lil

Or. it

Emenda 524
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
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Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jeżerċita l-kuntratt għall-
provvista tal-kontenut diġitali, il-fornitur 
iforni kontenut diġitali lil

1. Meta jeżerċita l-kuntratt għall-
provvista tal-kontenut diġitali, il-fornitur 
iforni kontenut diġitali lill-konsumatur.

Or. en

Emenda 525
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jeżerċita l-kuntratt għall-
provvista tal-kontenut diġitali, il-fornitur 
iforni kontenut diġitali lil

1. Meta jeżerċita l-kuntratt għall-
provvista tal-kontenut diġitali jew tas-
servizz diġitali, il-fornitur iforni kontenut 
diġitali lil

Or. fr

Emenda 526
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konsumatur; jew imħassar

Or. en

Emenda 527
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-parti terza li topera faċilità fiżika 
jew virtwali li tagħmel il-kontenut diġitali 
disponibbli għall-konsumatur jew li 
tippermetti lill-konsumatur jaċċessah u li 
ġiet magħżula mill-konsumatur sabiex 
tirċievi l-kontenut digitali.

imħassar

Or. en

Emenda 528
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-parti terza li topera faċilità fiżika 
jew virtwali li tagħmel il-kontenut diġitali 
disponibbli għall-konsumatur jew li 
tippermetti lill-konsumatur jaċċessah u li 
ġiet magħżula mill-konsumatur sabiex 
tirċievi l-kontenut digitali.

(b) il-parti terza li topera faċilità fiżika 
jew virtwali li tagħmel il-kontenut diġitali
jew is-servizz diġitali disponibbli għall-
konsumatur jew li tippermetti lill-
konsumatur jaċċessah u li ġiet magħżula 
mill-konsumatur sabiex tirċievi l-kontenut 
digitali jew is-servizz diġitali.

Or. ro

Emenda 529
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-parti terza li topera faċilità fiżika 
jew virtwali li tagħmel il-kontenut diġitali 
disponibbli għall-konsumatur jew li 
tippermetti lill-konsumatur jaċċessah u li 
ġiet magħżula mill-konsumatur sabiex 
tirċievi l-kontenut digitali.

(b) il-parti terza li topera faċilità fiżika 
jew virtwali li tagħmel il-kontenut diġitali
jew is-servizz diġitali disponibbli għall-
konsumatur jew li tippermetti lill-
konsumatur jaċċessah u li ġiet magħżula 
mill-konsumatur sabiex tirċievi l-kontenut 
digitali jew is-servizz diġitali.
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Or. it

Emenda 530
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-parti terza li topera faċilità fiżika 
jew virtwali li tagħmel il-kontenut diġitali 
disponibbli għall-konsumatur jew li 
tippermetti lill-konsumatur jaċċessah u li 
ġiet magħżula mill-konsumatur sabiex 
tirċievi l-kontenut digitali.

(b) il-parti terza li topera faċilità fiżika 
jew virtwali li tagħmel il-kontenut diġitali 
disponibbli għall-konsumatur jew li 
tippermetti lill-konsumatur jaċċessah u li 
ġiet magħżula mill-konsumatur sabiex 
tirċievi l-kontenut digitali; jew

Or. it

Emenda 531
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) parti terza magħżula mill-
konsumatur.

Or. it

Emenda 532
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornitur iforni l-kontenut diġitali 
immedjatament wara l-konklużjoni tal-
kuntratt, sakemm il-partijiet ma jiftehmux 
mod ieħor. Il-forniment jitqies li seħħ 

2. Il-fornitur iforni l-kontenut diġitali 
immedjatament wara l-konklużjoni tal-
kuntratt, sakemm il-partijiet ma jiftehmux 
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meta l-kontenut diġitali jkun fornut lill-
konsumatur jew, meta jkun japplika l-
punt (b) tal-paragrafu 1, lill-parti terza 
magħżula mill-konsumatur, skont liema 
jiġi l-ewwel.

mod ieħor.

Or. en

Emenda 533
Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornitur iforni l-kontenut diġitali 
immedjatament wara l-konklużjoni tal-
kuntratt, sakemm il-partijiet ma jiftehmux 
mod ieħor. Il-forniment jitqies li seħħ
meta l-kontenut diġitali jkun fornut lill-
konsumatur jew, meta jkun japplika l-punt
(b) tal-paragrafu 1, lill-parti terza magħżula 
mill-konsumatur, skont liema jiġi l-ewwel.

2. Sakemm il-konsumatur u l-
fornitur ma jkunux qablu mod ieħor, il-
fornitur iforni l-kontenut diġitali jew is-
servizz diġitali immedjatament wara l-
konklużjoni tal-kuntratt mingħajr dewmien 
mhux dovut. Il-fornitur għandu jkun 
issodisfa l-obbligu tiegħu li jforni meta l-
kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jkun
disponibbli jew ikun aċċessibbli għall-
konsumatur jew, meta jkun japplika l-punt
(b) jew (c) tal-paragrafu 1, lill-parti terza 
magħżula mill-konsumatur, skont liema
jkun applikabbli.

Or. en

Emenda 534
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornitur iforni l-kontenut 
diġitali immedjatament wara l-
konklużjoni tal-kuntratt, sakemm il-
partijiet ma jiftehmux mod ieħor. Il-
forniment jitqies li seħħ meta l-kontenut 

2. Sakemm il-partijiet ma jiftehmux 
mod ieħor, il-fornitur iforni l-kontenut 
diġitali jew is-servizz diġitali mingħajr 
dewmien bla bżonn u mhux iżjed tard 
minn 30 jum mill-konklużjoni tal-



AM\1117404MT.docx 113/169 PE599.502v02-00

MT

diġitali jkun fornut lill-konsumatur jew, 
meta jkun japplika l-punt (b) tal-paragrafu 
1, lill-parti terza magħżula mill-
konsumatur, skont liema jiġi l-ewwel.

kuntratt. Il-forniment jitqies li seħħ meta l-
kontenut jew is-servizz diġitali jkun fornut 
lill-konsumatur jew, meta jkun japplika l-
punt (b) tal-paragrafu 1, lill-parti terza 
magħżula mill-konsumatur, skont liema 
jiġi l-ewwel.

Or. ro

Emenda 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornitur iforni l-kontenut diġitali 
immedjatament wara l-konklużjoni tal-
kuntratt, sakemm il-partijiet ma jiftehmux 
mod ieħor. Il-forniment jitqies li seħħ
meta l-kontenut diġitali jkun fornut lill-
konsumatur jew, meta jkun japplika l-punt
(b) tal-paragrafu 1, lill-parti terza 
magħżula mill-konsumatur, skont liema
jiġi l-ewwel.

2. Il-fornitur iforni l-kontenut diġitali
jew is-servizz diġitali immedjatament wara 
l-konklużjoni tal-kuntratt, sakemm il-
partijiet ma jiftehmux mod ieħor. Il-
fornitur għandu jkun issodisfa l-obbligu 
tiegħu li jforni meta l-kontenut diġitali jew 
is-servizz diġitali jkun disponibbli jew
ikun aċċessibbli għall-konsumatur jew, 
meta jkun japplika l-punt (b) jew (c) tal-
paragrafu 1, għall-parti terza magħżula 
mill-konsumatur, skont liema jkun 
applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Artikolu 18(1) tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi.

Emenda 536
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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2. Il-fornitur iforni l-kontenut diġitali
immedjatament wara l-konklużjoni tal-
kuntratt, sakemm il-partijiet ma jiftehmux 
mod ieħor. Il-forniment jitqies li seħħ meta 
l-kontenut diġitali jkun fornut lill-
konsumatur jew, meta jkun japplika l-punt
(b) tal-paragrafu 1, lill-parti terza 
magħżula mill-konsumatur, skont liema 
jiġi l-ewwel.

2. Il-fornitur iforni l-kontenut diġitali
jew is-servizz diġitali fi żmien xahar wara 
l-konklużjoni tal-kuntratt, sakemm il-
partijiet ma jiftehmux mod ieħor. Il-
forniment jitqies li seħħ meta l-kontenut 
diġitali jew is-servizz diġitali jsir 
aċċessibbli għall-konsumatur jew, meta 
jkun japplika l-punt (b) tal-paragrafu 1,
għall-parti terza magħżula mill-
konsumatur, skont liema jiġi l-ewwel.

Or. it

Emenda 537
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornitur iforni l-kontenut diġitali
immedjatament wara l-konklużjoni tal-
kuntratt, sakemm il-partijiet ma jiftehmux 
mod ieħor. Il-forniment jitqies li seħħ meta 
l-kontenut diġitali jkun fornut lill-
konsumatur jew, meta jkun japplika l-punt
(b) tal-paragrafu 1, lill-parti terza magħżula 
mill-konsumatur, skont liema jiġi l-ewwel.

2. Il-fornitur iforni l-kontenut diġitali
mingħajr dewmien bla bżonn wara l-
konklużjoni tal-kuntratt, sakemm il-
partijiet ma jiftehmux mod ieħor. Il-
forniment jitqies li seħħ meta l-kontenut 
diġitali jkun fornut lill-konsumatur jew, 
meta jkun japplika l-punt (b) tal-paragrafu 
1, lill-parti terza magħżula mill-
konsumatur, skont liema jiġi l-ewwel.

Or. en

Emenda 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornitur iforni l-kontenut diġitali
immedjatament wara l-konklużjoni tal-
kuntratt, sakemm il-partijiet ma jiftehmux 
mod ieħor. Il-forniment jitqies li seħħ meta 

2. Il-fornitur iforni l-kontenut diġitali
mingħajr dewmien bla bżonn wara l-
konklużjoni tal-kuntratt, sakemm il-
partijiet ma jiftehmux mod ieħor. Il-
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l-kontenut diġitali jkun fornut lill-
konsumatur jew, meta jkun japplika l-punt
(b) tal-paragrafu 1, lill-parti terza magħżula 
mill-konsumatur, skont liema jiġi l-ewwel.

forniment jitqies li seħħ meta l-kontenut 
diġitali jkun fornut lill-konsumatur jew, 
meta jkun japplika l-punt (b) tal-paragrafu 
1, lill-parti terza magħżula mill-
konsumatur, skont liema jiġi l-ewwel.

Or. en

Emenda 539
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-kontenut diġitali jew servizz 
diġitali jrid jiġi fornut immedjatament 
wara l-konklużjoni tal-kuntratt, il-fornitur 
għandu jinforma kif xieraq lill-
konsumatur li hu se jitlef id-dritt tiegħu 
ta' rtirar, f'konformità mal-
Artikolu 16(m) tad-Direttiva 2011/83/UE 
dwar id-drittijiet tal-konsumatur.

Or. fr

Emenda 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-fornitur tal-kontenut diġitali 
għandu jinżamm responsabbli biss għal 
dewmien fil-forniment ta' kontenut jekk 
jintwera li dak id-dewmien ma ġiex 
ikkawżat minn problemi bil-pjattaforma 
tad-distribuzzjoni jew bl-aċċess għall-
internet.

Or. fr
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Emenda 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a

Konformità tal-kontenut diġitali jew tas-
servizz diġitali mal-kuntratt

1. Sabiex ikunu konformi mal-kuntratt, il-
kontenut diġitali jew is-servizz diġitali 
jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikoli 6, 
6a, 7 u 8.

2. Fil-każ ta' kuntratti fejn il-kontenut 
diġitali jew is-servizz diġitali se jkun 
fornut fuq perjodu ta' żmien, il-kontenut 
diġitali jew is-servizz diġitali għandu jkun 
konformi mal-kuntratt matul id-durata 
kollha ta' dak il-perjodu. L-
interruzzjonijiet temporanji għall-
provvista tal-kontenut diġitali jew tas-
servizz diġitali li jaqgħu taħt ir-
responsabbiltà tal-fornitur għandhom jiġu 
trattati bħala każijiet ta' nuqqas ta' 
konformità.

3. Sakemm ma jkunx miftiehem mod 
ieħor, il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali jkun fornut b'mod konformi mal-
aktar verżjoni riċenti tal-kontenut diġitali 
jew tas-servizz diġitali li tkun disponibbli 
fiż-żmien tal-konklużjoni tal-kuntratt.

4. Il-fornitur irid jiżgura li l-konsumatur 
jiġi nnotifikat, u fornut, b'aġġornamenti 
għall-kontenut diġitali jew għas-servizz 
diġitali li huma meħtieġa sabiex il-
kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jiġu 
f'konformità mal-kuntratt. Fejn il-
konsumatur jagħżel li jibqa' bil-verżjoni 
preżenti tiegħu jew tagħha tal-kontenut 
diġitali jew tas-servizz diġitali, dik il-
verżjoni preżenti għandha tibqa' 
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disponibbli jew aċċessibbli għal perjodu 
ta' żmien raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed tiġi ssuġġerita struttura li tista' tinqara aktar: L-Artikolu 5a fih il-kappa li tintroduċi l-
konformità u xi kwistjonijiet orizzontali, l-Artikolu 6 ir-rekwiżiti suġġettivi, l-Artikolu 7 ir-
rekwiżiti oġġettivi, eċċ.

Emenda 542
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konformità tal-kontenut diġitali mal-
kuntratt

Konformità tal-kontenut diġitali jew tas-
servizz diġitali mal-kuntratt

Or. ro

Emenda 543
Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konformità tal-kontenut diġitali mal-
kuntratt

Konformità tal-kontenut diġitali jew tas-
servizz diġitali mal-kuntratt

Or. en

Emenda 544
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konformità tal-kontenut diġitali mal-
kuntratt

Konformità tal-kontenut diġitali jew tas-
servizz diġitali mal-kuntratt

Or. it

Emenda 545
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konformità tal-kontenut diġitali mal-
kuntratt

Konformità tal-kontenut jew tas-servizz
diġitali mal-kuntratt

Or. fr

Emenda 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konformità tal-kontenut diġitali mal-
kuntratt

Rekwiżiti għall-konformità tal-kontenut 
diġitali mal-kuntratt

Or. en

Emenda 547
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-fornitur għandu jagħti lill-
konsumatur l-istess kontenut diġitali jew 
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servizz diġitali stabbilit fil-kuntratt.

Or. fr

Emenda 548
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun konformi mal-
kuntratt, il-kontenut diġitali, fejn ikun
rilevanti:

1. Il-kuntratt għandu jinkludi l-
karatteristiċi kollha rilevanti għall-
valutazzjoni tal-konformità tal-kontenut
diġitali jew tas-servizz diġitali, kif ukoll l-
informazzjoni rilevanti kollha rigward l-
ipproċessar tad-dejta personali 
f'konformità mal-obbligu skont ir-
Regolament (UE) 2016/679.

Sabiex ikun konformi mal-kuntratt, il-
kontenut diġitali, fejn ikun rilevanti:

Or. en

Emenda 549
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt, 
il-kontenut diġitali, fejn ikun rilevanti:

1. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt, 
il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali, 
fejn ikun rilevanti:

Or. ro

Emenda 550
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
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Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt, 
il-kontenut diġitali, fejn ikun rilevanti:

1. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt, 
il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali, 
fejn ikun rilevanti:

Or. it

Emenda 551
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt, 
il-kontenut diġitali, fejn ikun rilevanti:

1. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt, 
il-kontenut diġitali, fejn ikun applikabbli:

Or. en

Emenda 552
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt, 
il-kontenut diġitali, fejn ikun rilevanti:

1. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt, 
il-kontenut jew is-servizz diġitali:

Or. fr

Emenda 553
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(a) ikun tal-kwantità, kwalità, durata u 
verżjoni u jippossedi l-funzjonalità, l-
interoperabbiltà u karatteristiċi oħrajn ta' 
prestazzjoni bħalma huma l-aċċessibbiltà, 
il-kontinwità u s-sigurtà, kif rikjest bil-
kuntratt inkluż f'xi informazzjoni 
prekuntrattwali li tifforma parti integrali 
mill-kuntratt;

(a) ikun tal-kwantità, kwalità, durata u 
verżjoni u jippossedi l-funzjonalità, l-
interoperabbiltà u karatteristiċi oħrajn ta' 
prestazzjoni bħalma huma l-aċċessibbiltà, 
il-kontinwità u s-sigurtà, kif rikjest bil-
kuntratt, inkluż f'xi informazzjoni 
prekuntrattwali li tifforma parti integrali 
mill-kuntratt jew fi kwalunkwe 
komunikazzjoni ta' reklamar attribwibbli 
għall-fornitur, sakemm il-fornitur ma 
jagħtix prova li ma kienx informat biha;

Or. it

Emenda 554
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun tal-kwantità, kwalità, durata u 
verżjoni u jippossedi l-funzjonalità, l-
interoperabbiltà u karatteristiċi oħrajn ta' 
prestazzjoni bħalma huma l-aċċessibbiltà, 
il-kontinwità u s-sigurtà, kif rikjest bil-
kuntratt inkluż f'xi informazzjoni 
prekuntrattwali li tifforma parti integrali 
mill-kuntratt;

(a) ikun tal-kwantità, kwalità,
deskrizzjoni, durata u verżjoni u jippossedi 
l-funzjonalità, l-interoperabbiltà u 
karatteristiċi oħrajn ta' prestazzjoni bħalma 
huma l-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-
sigurtà pprovduti mill-fornitur;

Or. fr

Emenda 555
Maria Grapini

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun tal-kwantità, kwalità, durata u 
verżjoni u jippossedi l-funzjonalità, l-
interoperabbiltà u karatteristiċi oħrajn ta' 
prestazzjoni bħalma huma l-aċċessibbiltà, 

(a) ikun tal-kwantità, kwalità,
deskrizzjoni, durata u verżjoni u jippossedi 
l-funzjonalità, l-interoperabbiltà u 
karatteristiċi oħrajn ta' prestazzjoni bħalma 
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il-kontinwità u s-sigurtà, kif rikjest bil-
kuntratt inkluż f'xi informazzjoni 
prekuntrattwali li tifforma parti integrali 
mill-kuntratt;

huma l-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-
sigurtà, kif rikjest bil-kuntratt inkluż f'xi 
informazzjoni prekuntrattwali li tifforma 
parti integrali mill-kuntratt;

Or. ro

Emenda 556
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun tal-kwantità, kwalità, durata u 
verżjoni u jippossedi l-funzjonalità, l-
interoperabbiltà u karatteristiċi oħrajn ta' 
prestazzjoni bħalma huma l-aċċessibbiltà, 
il-kontinwità u s-sigurtà, kif rikjest bil-
kuntratt inkluż f'xi informazzjoni 
prekuntrattwali li tifforma parti integrali 
mill-kuntratt;

(a) ikun tal-kwantità, kwalità tal-fajl,
deskrizzjoni, durata u verżjoni u jippossedi 
l-funzjonalità, l-interoperabbiltà u 
karatteristiċi oħrajn ta' prestazzjoni bħalma 
huma l-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-
sigurtà, kif rikjest bil-kuntratt inkluż f'xi 
informazzjoni prekuntrattwali li tifforma 
parti integrali mill-kuntratt;

Or. fr

Emenda 557
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun tal-kwantità, kwalità, durata u
verżjoni u jippossedi l-funzjonalità, l-
interoperabbiltà u karatteristiċi oħrajn ta' 
prestazzjoni bħalma huma l-aċċessibbiltà, 
il-kontinwità u s-sigurtà, kif rikjest bil-
kuntratt inkluż f'xi informazzjoni 
prekuntrattwali li tifforma parti integrali 
mill-kuntratt;

(a) ikun tal-kwantità, kwalità, durata, 
funzjonalità u kompatibbiltà u 
karatteristiċi oħrajn ta' prestazzjoni bħalma 
huma l-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-
sigurtà, kif rikjest bil-kuntratt inkluż f'xi 
informazzjoni prekuntrattwali li tifforma 
parti integrali mill-kuntratt;

Or. fr
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Emenda 558
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikun tal-kwantità, kwalità, durata u 
verżjoni u jippossedi l-funzjonalità, l-
interoperabbiltà u karatteristiċi oħrajn ta' 
prestazzjoni bħalma huma l-aċċessibbiltà, 
il-kontinwità u s-sigurtà, kif rikjest bil-
kuntratt inkluż f'xi informazzjoni 
prekuntrattwali li tifforma parti integrali 
mill-kuntratt;

(a) ikun tal-kwantità, kwalità, durata u 
verżjoni u jippossedi l-funzjonalità u 
karatteristiċi oħrajn bħalma huma l-
prestazzjoni, l-aċċessibbiltà, il-kontinwità 
u s-sigurtà, kif rikjest bil-kuntratt inkluż 
f'xi informazzjoni prekuntrattwali li 
tifforma parti integrali mill-kuntratt;

Or. fr

Emenda 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikun tajjeb għal kull skop 
partikolari li għalih jeħtieġu l-konsumatur
u li l-konsumatur għarraf lill-bejjiegħ 
dwaru fil-ħin meta ġie konkluż il-kuntratt 
u li l-bejjiegħ aċċetta;

(b) jikkonforma mal-aspettattivi 
leġittimi tal-konsumatur u jkun tajjeb għal 
kull skop partikolari li għalih jeħtieġu l-
konsumatur;

Or. en

Emenda 560
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikun tajjeb għal kull skop (b) ikun tajjeb għal kull skop 
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partikolari li għalih jeħtieġu l-konsumatur 
u li l-konsumatur għarraf lill-bejjiegħ 
dwaru fil-ħin meta ġie konkluż il-kuntratt 
u li l-bejjiegħ aċċetta;

partikolari li għalih jeħtieġu l-konsumatur 
u li l-konsumatur għarraf lill-bejjiegħ 
dwaru sa mhux aktar tard mill-ħin meta 
ġie konkluż il-kuntratt, u li l-bejjiegħ 
aċċetta;

Or. fr

Emenda 561
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) adattat għall-għanijiet li għalihom 
kontenut diġitali tal-istess deskrizzjoni 
normalment jintuża u għandu jkollhom il-
kwalitajiet inkluż il-funzjonalità, l-
interoperabbiltà u karatteristiċi oħrajn ta' 
prestazzjoni bħalma huma l-aċċessibbiltà, 
il-kontinwità u s-sigurtà, li l-konsumatur 
jista' raġonevolment jistenna, filwaqt li 
jitqiesu:

(1) aspettattivi leġittimi tal-konsumaturi

(2) kwalunkwe standard tekniku 
internazzjonali jew Ewropew eżistenti jew, 
fl-assenza ta' tali standards tekniċi, 
kodiċijiet ta' kondotta u prattiki tajbin 
applikabbli tal-industrija; u

(3) kwalunkwe prattika tajba eżistenti 
dwar is-sigurtà tas-sistemi tal-
informazzjoni u l-ambjenti diġitali

(4) kwalunkwe dikjarazzjoni pubblika 
magħmula mill-fornitur jew għan-nom 
tiegħu jew minn persuni oħrajn f'ħoloq 
preċedenti tal-katina ta' tranżazzjonijiet 
sakemm il-fornitur ma jurix li

(i) ma kienx, u ma setax raġonevolment 
ikun, jaf bid-dikjarazzjoni inkwistjoni;

(ii) sal-mument li fih ikun ġie konkluż il-
kuntratt, id-dikjarazzjoni tkun ġiet 
korretta u l-konsumatur ikun ġie 
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mgħarraf b'mod espliċitu min-negozjant 
dwar din il-korrezzjoni;

(iii) id-deċiżjoni li jiġi akkwistat kontenut 
diġitali ma setgħetx kienet influwenzata 
mid-dikjarazzjoni.

Or. en

Emenda 562
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ikunu tajbin għall-għanijiet li 
għalihom normalment jintużaw il-
kontenut jew is-servizzi diġitali tal-istess 
tip;

Or. fr

Emenda 563
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) juru l-kwalità u l-prestazzjoni li 
huma normali għall-kontenut jew is-
servizzi tal-istess tip u li l-konsumatur 
jista' jippretendi b'mod raġonevoli, skont 
in-natura tal-kontenut jew tas-servizz u 
b'konsiderazzjoni mogħtija għal kull 
dikjarazzjoni pubblika dwar il-
karatteristiċi speċifiċi tal-kontenut jew 
tas-servizz magħmula dwarhom mill-
fornitur jew parti terza li tirrappreżenta 
lill-fornitur, b'mod partikolari fir-
reklamar jew fuq it-tikkettar.

Or. fr
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Emenda 564
Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikun fornut flimkien ma' 
kwalunkwe struzzjonijiet u assistenza tal-
klijent kif stipulatimill-kuntratt; u

imħassar

Or. en

Emenda 565
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikun fornut flimkien ma' 
kwalunkwe struzzjonijiet u assistenza tal-
klijent kif stipulatimill-kuntratt; u

(c) ikun fornut flimkien mal-aċċessorji 
kollha, l-istruzzjonijiet tal-installazzjoni u 
assistenza tal-klijent kif stipulati mill-
kuntratt; u

Or. it

Emenda 566
Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jkun aġġornat kif stipulat mill-
kuntratt.

imħassar

Or. en
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Emenda 567
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jkun aġġornat kif stipulat mill-
kuntratt.

(d) jkun aġġornat kif stipulat mill-
kuntratt, mill-informazzjoni 
prekuntrattwali, mir-reklamar jew mit-
tikkettar.

Or. fr

Emenda 568
Maria Grapini

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jissodisfa l-aspettattivi leġittimi tal-
konsumaturi;

Or. ro

Emenda 569
Virginie Rozière

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa fejn il-kuntratt ma jkunx 
jistipula, fejn rilevanti, b'mod ċar u 
komprensiv, ir-rekwiżiti għall-kontenut 
diġitali taħt il-paragrafu 1, il-kontenut 
diġitali jkun adattat għall-għanijiet li 
għalihom kontenut diġitali tal-istess 
deskrizzjoni normalment jintuża fosthom 
l-funzjonalità, l-interoperabbiltà u kull 
karatteristika oħra ta' prestazzjoni tiegħu, 
bħall-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-

imħassar
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sigurtà, waqt li jitqies:

(a)jekk il-kontenut diġitali huwiex fornut 
bi skambju ma' prezz jew xi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhjiex flus;

(b)fejn rilevanti, kwalunkwe standards 
tekniċi internazzjonali eżistenti jew, fl-
assenza ta' standards tekniċi bħal dawn, 
kodiċijiet ta' kondotta u prattiċi tajbin 
applikabbli tal-industrija; u

(c)kwalunkwe dikjarazzjoni pubblika 
magħmula mill-fornitur jew għan-nom 
tiegħu jew minn persuni oħrajn f'ħoloq 
preċedenti tal-katina ta' tranżazzjonijiet 
sakemm il-fornitur ma jurix li

(i)ma kienx, u ma setax raġonevolment 
ikun, jaf bid-dikjarazzjoni inkwistjoni;

(ii)sal-mument li fih ikun ġie konkluż il-
kuntratt, id-dikjarazzjoni tkun ġiet 
korretta;

(iii)id-deċiżjoni li jiġi akkwistat kontenut 
diġitali ma setgħetx kienet influwenzata 
mid-dikjarazzjoni.

Or. fr

Emenda 570
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa fejn il-kuntratt ma jkunx 
jistipula, fejn rilevanti, b'mod ċar u 
komprensiv, ir-rekwiżiti għall-kontenut 
diġitali taħt il-paragrafu 1, il-kontenut 
diġitali jkun adattat għall-għanijiet li 
għalihom kontenut diġitali tal-istess 
deskrizzjoni normalment jintuża fosthom 
l-funzjonalità, l-interoperabbiltà u kull 
karatteristika oħra ta' prestazzjoni tiegħu, 
bħall-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-
sigurtà, waqt li jitqies:

imħassar



AM\1117404MT.docx 129/169 PE599.502v02-00

MT

(a)jekk il-kontenut diġitali huwiex fornut 
bi skambju ma' prezz jew xi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhjiex flus;

(b)fejn rilevanti, kwalunkwe standards 
tekniċi internazzjonali eżistenti jew, fl-
assenza ta' standards tekniċi bħal dawn, 
kodiċijiet ta' kondotta u prattiċi tajbin 
applikabbli tal-industrija; u

(c)kwalunkwe dikjarazzjoni pubblika 
magħmula mill-fornitur jew għan-nom 
tiegħu jew minn persuni oħrajn f'ħoloq 
preċedenti tal-katina ta' tranżazzjonijiet 
sakemm il-fornitur ma jurix li

(i)ma kienx, u ma setax raġonevolment 
ikun, jaf bid-dikjarazzjoni inkwistjoni;

(ii)sal-mument li fih ikun ġie konkluż il-
kuntratt, id-dikjarazzjoni tkun ġiet 
korretta;

(iii)id-deċiżjoni li jiġi akkwistat kontenut 
diġitali ma setgħetx kienet influwenzata 
mid-dikjarazzjoni.

Or. it

Emenda 571
Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa fejn il-kuntratt ma jkunx 
jistipula, fejn rilevanti, b'mod ċar u 
komprensiv, ir-rekwiżiti għall-kontenut 
diġitali taħt il-paragrafu 1, il-kontenut 
diġitali jkun adattat għall-għanijiet li 
għalihom kontenut diġitali tal-istess 
deskrizzjoni normalment jintuża fosthom 
l-funzjonalità, l-interoperabbiltà u kull 
karatteristika oħra ta' prestazzjoni tiegħu, 
bħall-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-
sigurtà, waqt li jitqies:

imħassar

(a) jekk il-kontenut diġitali huwiex fornut 
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bi skambju ma' prezz jew xi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhjiex flus;

(b) fejn rilevanti, kwalunkwe standards 
tekniċi internazzjonali eżistenti jew, fl-
assenza ta' standards tekniċi bħal dawn, 
kodiċijiet ta' kondotta u prattiċi tajbin 
applikabbli tal-industrija; u

(c) kwalunkwe stqarrija pubblika 
magħmula mill-fornitur jew għan-nom 
tiegħu jew minn persuni oħrajn f'ħoloq 
preċedenti tal-katina ta' tranżazzjonijiet 
sakemm il-fornitur ma jurix li

(i) ma kienx, u ma setax ikun, jaf bid-
dikjarazzjoni inkwistjoni;

(ii) sal-mument li fih ikun ġie konkluż il-
kuntratt, id-dikjarazzjoni tkun ġiet 
korretta;

(iii) id-deċiżjoni li jiġi akkwistat kontenut 
diġitali ma setgħetx kienet influwenzata 
mill-istqarrija.

Or. en

Emenda 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa fejn il-kuntratt ma jkunx 
jistipula, fejn rilevanti, b'mod ċar u 
komprensiv, ir-rekwiżiti għall-kontenut 
diġitali taħt il-paragrafu 1, il-kontenut 
diġitali jkun adattat għall-għanijiet li 
għalihom kontenut diġitali tal-istess 
deskrizzjoni normalment jintuża fosthom l-
funzjonalità, l-interoperabbiltà u kull 
karatteristika oħra ta' prestazzjoni tiegħu, 
bħall-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-
sigurtà, waqt li jitqies:

2. Sa fejn il-kuntratt ma jkunx 
jistipula, fejn rilevanti, b'mod ċar u 
komprensiv, ir-rekwiżiti għall-kontenut 
diġitali taħt il-paragrafu 1, il-kontenut 
diġitali jkun adattat għall-għanijiet li 
għalihom kontenut diġitali tal-istess 
deskrizzjoni normalment jintuża, fosthom 
l-funzjonalità, l-interoperabbiltà u kull 
karatteristika oħra ta' prestazzjoni tiegħu, 
bħall-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-
sigurtà u jissodisfa l-istandards li l-
konsumatur jista' raġonevolment jistenna, 
waqt li jitqies:
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aspettattivi tal-konsumaturi jvarjaw ħafna skont it-tip u l-użu tal-kontenut u s-servizzi 
diġitali u għalhekk jenħtieġ li jkunu aċċertati b'mod oġġettiv, billi jitqiesu n-natura u l-għan 
tal-kuntratt, iċ-ċirkostanzi tal-każ, b'mod partikolari fid-dawl tal-mudelli kummerċjali li qed 
jevolvu malajr tal-kumpaniji fis-settur diġitali, u l-pass mgħaġġel tal-innovazzjoni tal-
kontenut u s-servizzi diġitali u għall-użi u l-prattiki tal-partijiet involuti.

Emenda 573
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa fejn il-kuntratt ma jkunx 
jistipula, fejn rilevanti, b'mod ċar u 
komprensiv, ir-rekwiżiti għall-kontenut 
diġitali taħt il-paragrafu 1, il-kontenut 
diġitali jkun adattat għall-għanijiet li 
għalihom kontenut diġitali tal-istess 
deskrizzjoni normalment jintuża fosthom l-
funzjonalità, l-interoperabbiltà u kull 
karatteristika oħra ta' prestazzjoni tiegħu, 
bħall-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-
sigurtà, waqt li jitqies:

2. Sa fejn il-kuntratt ma jkunx 
jistipula, fejn rilevanti, b'mod ċar u 
komprensiv, ir-rekwiżiti għall-kontenut 
diġitali taħt il-paragrafu 1, il-kontenut 
diġitali jkun adattat għall-għanijiet li l-
konsumaturi jistgħu raġonevolment 
jistennew jew li għalihom kontenut diġitali 
tal-istess deskrizzjoni normalment jintuża 
fosthom l-funzjonalità, l-interoperabbiltà u 
kull karatteristika oħra ta' prestazzjoni 
tiegħu, bħall-aċċessibbiltà, il-kontinwità u 
s-sigurtà, waqt li jitqies:

Or. en

Emenda 574
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa fejn il-kuntratt ma jkunx 
jistipula, fejn rilevanti, b'mod ċar u 
komprensiv, ir-rekwiżiti għall-kontenut 
diġitali taħt il-paragrafu 1, il-kontenut 
diġitali jkun adattat għall-għanijiet li 

2. Sa fejn il-kuntratt ma jkunx 
jistipula, fejn rilevanti, b'mod ċar u 
komprensiv, ir-rekwiżiti għall-kontenut 
diġitali taħt il-paragrafu 1, il-kontenut 
diġitali jkun adattat għall-għanijiet li 
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għalihom kontenut diġitali tal-istess
deskrizzjoni normalment jintuża fosthom l-
funzjonalità, l-interoperabbiltà u kull 
karatteristika oħra ta' prestazzjoni tiegħu,
bħall-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-
sigurtà, waqt li jitqies:

għalihom kontenut diġitali tal-istess 
deskrizzjoni normalment jintuża fosthom
il-funzjonalità u kull karatteristika oħra 
tiegħu, bħall-prestazzjoni, l-aċċessibbiltà,
il-kontinwità u s-sigurtà, waqt li jitqies:

Or. fr

Emenda 575
Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-kontenut diġitali huwiex 
fornut bi skambju ma' prezz jew xi 
eżekuzzjoni korrispettiva li mhjiex flus;

imħassar

Or. de

Emenda 576
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-kontenut diġitali huwiex 
fornut bi skambju ma' prezz jew xi 
eżekuzzjoni korrispettiva li mhjiex flus;

imħassar

Or. en

Emenda 577
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-kontenut diġitali huwiex 
fornut bi skambju ma' prezz jew xi 
eżekuzzjoni korrispettiva li mhjiex flus;

imħassar

Or. en

Emenda 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-kontenut diġitali huwiex 
fornut bi skambju ma' prezz jew xi 
eżekuzzjoni korrispettiva li mhjiex flus;

(a) L-interoperabbiltà li l-konsumatur 
jista' raġonevolment jistenna minn fajl 
elettroniku fornut għal perjodu ta' żmien 
bla limitu teħtieġ, irrispettivament minn 
x'inhuma d-dispożizzjonijiet tal-kuntratt, 
li dan il-fajl elettroniku għandu jiġi 
fornut f'format miftuħ biss. Il-fornitur ta' 
tali fajl li juża miżuri protettivi teknoloġiċi 
proprjetarji għandu jagħmel disponibbli 
lil fornituri oħra ta' fajls jew servizzi 
diġitali li jitolbuha, l-informazzjoni li hija 
meħtieġa għall-finijiet tal-
interoperabbiltà. Din m'għandhiex 
timponi limitazzjonijiet oħra fuq il-
ħardwer jew is-softwer li jipprevjenu l-
aċċess u l-użu ta' fajl f'ambjent diġitali 
għajr dak li jiġi fornut fih, li jfisser li l-
konsumaturi jistgħu jaċċessaw il-kontenut 
diġitali mingħajr ma jkollhom għalfejn 
jużaw applikazzjonijiet jew teknoloġiji 
oħra biex jikkonvertu l-kontenut li 
jixtiequ aċċess għalih.

Or. en

Emenda 579
Julia Reda



PE599.502v02-00 134/169 AM\1117404MT.docx

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn rilevanti, kwalunkwe 
standards tekniċi internazzjonali eżistenti 
jew, fl-assenza ta' standards tekniċi bħal 
dawn, kodiċijiet ta' kondotta u prattiċi 
tajbin applikabbli tal-industrija; u

imħassar

Or. en

Emenda 580
Marlene Mizzi

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn rilevanti, kwalunkwe standards 
tekniċi internazzjonali eżistenti jew, fl-
assenza ta' standards tekniċi bħal dawn, 
kodiċijiet ta' kondotta u prattiċi tajbin 
applikabbli tal-industrija; u

(b) fejn rilevanti, kwalunkwe standards 
tekniċi eżistenti jew, fl-assenza ta' 
standards tekniċi bħal dawn, kodiċijiet ta' 
kondotta u prattiċi tajbin applikabbli tal-
industrija; u

Or. en

Emenda 581
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ma kienx, u ma setax ikun, jaf bid-
dikjarazzjoni inkwistjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 582
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Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) sal-mument li fih ikun ġie konkluż 
il-kuntratt, id-dikjarazzjoni tkun ġiet 
korretta;

imħassar

Or. en

Emenda 583
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) id-deċiżjoni li jiġi akkwistat 
kontenut diġitali ma setgħetx kienet 
influwenzata mill-istqarrija.

imħassar

Or. en

Emenda 584
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-kuntratt jistipula li l-
kontenut diġitali jkun fornut fuq perjodu ta' 
żmien, il-kontenut diġitali għandu jkun 
konformi mal-kuntratt matul id-durata 
kollha ta' dak il-perjodu.

3. Fejn il-kuntratt jistipula li l-
kontenut diġitali jkun fornut fuq perjodu ta' 
żmien, il-kontenut diġitali għandu jkun 
konformi mal-kuntratt matul id-durata 
kollha ta' dak il-perjodu. Il-kontenut 
diġitali li huwa inkorporat fl-oġġetti jrid 
jiġi aġġornat mill-fornitur għat-tul tal-
ħajja normali tal-oġġetti, meta u sa fejn 
dan huwa meħtieġ skont ir-rekwiżiti 
statutorji sabiex l-oġġetti jintużaw kif 
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maħsub.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti tal-konformità kuntrattwali tal-kontenut diġitali u r-rimedju legali disponibbli 
għall-konsumaturi fil-każ ta' nuqqas ta' konformità huma parametru referenzjarju sensibbli u 
xieraq u jenħtieġ li għalhekk japplika wkoll għall-kontenut diġitali inkorporat fl-oġġetti fiżiċi. 
Biex ikun aktar faċli għall-konsumatur li jasserixxi d-drittijiet tiegħu, il-bejjiegħ tal-oġġetti 
jenħtieġ li jassumi responsabbiltà għan-nuqqas ta' konformità mal-kuntratt irrispettivament 
minn kwalunkwe relazzjoni kuntrattwali separati bejn il-konsumatur u l-fornitur tal-kontenut 
diġitali.

Emenda 585
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-kuntratt jistipula li l-
kontenut diġitali jkun fornut fuq perjodu ta' 
żmien, il-kontenut diġitali għandu jkun 
konformi mal-kuntratt matul id-durata 
kollha ta' dak il-perjodu.

3. Fejn il-kuntratt jistipula li l-
kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jkun 
fornut fuq perjodu ta' żmien, il-kontenut 
diġitali jew is-servizz diġitali inkluż fejn 
ikun meħtieġ, aġġornamenti tas-sigurtà li 
jiġu pprovduti mill-fornitur, għandu jkun 
konformi mal-kuntratt matul id-durata 
kollha ta' dak il-perjodu.

Or. en

Emenda 586
Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-kuntratt jistipula li l-
kontenut diġitali jkun fornut fuq perjodu ta' 
żmien, il-kontenut diġitali għandu jkun 
konformi mal-kuntratt matul id-durata 

3. Fejn il-kuntratt jistipula li l-
kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jkun 
fornut fuq perjodu ta' żmien, il-kontenut 
diġitali jew is-servizz diġitali għandu jkun 
konformi mal-kuntratt matul id-durata 
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kollha ta' dak il-perjodu. kollha ta' dak il-perjodu.

Or. en

Emenda 587
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-kuntratt jistipula li l-
kontenut diġitali jkun fornut fuq perjodu ta' 
żmien, il-kontenut diġitali għandu jkun 
konformi mal-kuntratt matul id-durata 
kollha ta' dak il-perjodu.

3. Fejn il-kuntratt jistipula li l-
kontenut diġitali jkun fornut fuq perjodu ta' 
żmien, il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali għandu jkun konformi mal-kuntratt 
matul id-durata kollha ta' dak il-perjodu.

Or. it

Emenda 588
Marietje Schaake

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Jekk il-kontenut diġitali għandu 
jiġi fornut fuq perjodu fiss ta' żmien, u 
dak il-kontenut diġitali huwa inkorporat 
f'oġġett, il-fornitur tal-oġġett għandu 
jiżgura li l-kontenut diġitali inkorporat 
jibqa' f'konformità mal-kuntratt kif 
stipulat fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu 
jew ikun adatt għall-iskopijiet fis-sens tal-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, inkluż bl-
aġġornament tal-kontenut diġitali 
inkorporat, kif il-konsumatur jista' 
jistenna minħabba n-natura tal-oġġett u 
tal-kuntratt, tal-eżekuzzjoni korrispettiva 
pprovduta mill-konsumatur u tar-riskji 
potenzjali tas-sigurtà.

Or. en
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Emenda 589
Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jkunx miftiehem mod 
ieħor, il-kontenut diġitali jkun fornit 
b'mod konformi mal-aktar verżjoni riċenti 
tal-kontenut diġitali li tkun disponibbli 
fiż-żmien tal-konklużjoni tal-kuntratt.

imħassar

Or. en

Emenda 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jkunx miftiehem mod 
ieħor, il-kontenut diġitali jkun fornit 
b'mod konformi mal-aktar verżjoni riċenti 
tal-kontenut diġitali li tkun disponibbli 
fiż-żmien tal-konklużjoni tal-kuntratt.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-verżjoni pprovduta jenħtieġ li tkun dik li sar qbil dwarha bejn il-fornitur u l-konsumatur 
abbażi tar-rekwiżiti tekniċi u l-interoperabbiltà tal-kontenut mal-ambjent diġitali tal-
konsumatur.

Emenda 591
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jkunx miftiehem mod 
ieħor, il-kontenut diġitali jkun fornit b'mod 
konformi mal-aktar verżjoni riċenti tal-
kontenut diġitali li tkun disponibbli fiż-
żmien tal-konklużjoni tal-kuntratt.

4. Sakemm ma jkunx miftiehem mod 
ieħor, il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali jkun fornit b'mod konformi mal-
aktar verżjoni riċenti tal-kontenut diġitali
jew tas-servizz diġitali li tkun disponibbli 
fiż-żmien tal-konklużjoni tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 592
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Jekk il-kuntratt jikkonċerna 
kontenut kulturali, u għalhekk xogħlijiet 
neċessarjament protetti bid-drittijiet tal-
awtur, il-konformità tal-kuntratt timplika 
konformità mal-liġijiet kollha tad-drittijiet 
tal-awtur.

Or. fr

Emenda 593
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt 
il-kontenut diġitali għadu wkoll jissodisfa 
r-rekwiżiti tal-Artikoli 7 u 8.

5. Sabiex ikunu konformi mal-
kuntratt il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali għandhom ukoll jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-Artikoli 7 u 8 u jirrispettaw il-
prinċipju ta' protezzjoni ta' dejta mid-
disinn u b'mod awtomatiku kif stabbilit fl-
Artikolu 25 tar-Regolament 
(UE) 2016/679.
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Or. en

Emenda 594
Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt 
il-kontenut diġitali għadu wkoll jissodisfa 
r-rekwiżiti tal-Artikoli 7 u 8.

5. Sabiex ikunu konformi mal-
kuntratt il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali jridu wkoll jissodisfaw ir-rekwiżiti 
tal-Artikoli 6a, 7 u 8.

Or. en

Emenda 595
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt 
il-kontenut diġitali għadu wkoll jissodisfa 
r-rekwiżiti tal-Artikoli 7 u 8.

5. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt 
il-kontenut diġitali għadu wkoll jissodisfa 
r-rekwiżiti tal-Artikoli 6a, 7 u 8.

Or. it

Emenda 596
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt 
il-kontenut diġitali għadu wkoll jissodisfa 
r-rekwiżiti tal-Artikoli 7 u 8.

5. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt 
il-kontenut diġitali għadu wkoll jissodisfa 
r-rekwiżiti tal-Artikolu 7.
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Or. fr

Emenda 597
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt 
il-kontenut diġitali għadu wkoll jissodisfa 
r-rekwiżiti tal-Artikoli 7 u 8.

5. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt 
il-kontenut diġitali għadu wkoll jissodisfa 
r-rekwiżiti tal-Artikolu 7.

Or. fr

Emenda 598
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt 
il-kontenut diġitali għadu wkoll jissodisfa 
r-rekwiżiti tal-Artikoli 7 u 8.

5. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt 
il-kontenut diġitali għadu wkoll jissodisfa 
r-rekwiżiti tal-Artikolu 7.

Or. fr

Emenda 599
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-partijiet għall-kuntratt jistgħu 
jaqblu li jiddevjaw mill-kriterji oġġettivi 
meħtieġa skont il-paragrafi 1 u 3 bil-
kundizzjoni li, fiż-żmien tal-konklużjoni 
tal-kuntratt, il-konsumatur kien jaf b'din 
il-karatteristika speċifika tal-kontenut 
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diġitali u b'mod espliċitu qabel magħha 
meta ġie konkluż il-kuntratt.

Or. en

Emenda 600
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a

Kriterji ta' konformità għall-kontenut 
diġitali jew għas-servizz diġitali

1. Il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali jridu:

(a) ikunu adattati għal kwalunkwe fini 
partikolari li ġie informat bih il-bejjiegħ 
fiż-żmien meta ġie konkluż il-kuntratt, 
ħlief fejn iċ-ċirkustanzi juru li x-xerrej 
ma ddependix jew li ma kienx raġonevoli 
li x-xerrej jiddependi fuq il-ħila u l-
ġudizzju tal-bejjiegħ;

(b) ikunu adattati għall-finijiet li 
għalihom il-kontenut diġitali jew is-
servizzi diġitali tal-istess deskrizzjoni 
jintużaw normalment;

(c) ikunu pprovduti flimkien ma' tali 
aċċessorji, struzzjonijiet għall-
installazzjoni jew struzzjonijiet oħra kif 
stipulati fil-kuntratt;

(d) jipposjedu l-kwalitajiet u l-kapaċitajiet 
ta' prestazzjoni indikati fi kwalunkwe 
dikjarazzjoni prekuntrattwali jew avviż ta' 
reklamar;

2. Sa fejn il-kuntratt ma jkunx jistipula, 
fejn rilevanti, b'mod ċar u komprensiv, ir-
rekwiżiti għall-kontenut diġitali jew għas-
servizz diġitali skont il-paragrafu 1, 
għandu jkun adattat għall-għanijiet li 
għalihom kontenut diġitali jew servizzi 
diġitali tal-istess deskrizzjoni normalment 
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jintużaw fosthom il-funzjonalità, l-
interoperabbiltà u kull karatteristika oħra 
ta' prestazzjoni tiegħu, bħall-aċċessibbiltà, 
il-kontinwità u s-sigurtà, waqt li jitqies:

(a) jekk il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali huwiex fornut bi skambju ma' 
prezz jew xi eżekuzzjoni korrispettiva li 
mhijiex flus;

(b) fejn rilevanti, kwalunkwe standard 
tekniku internazzjonali eżistenti jew, fl-
assenza ta' standards tekniċi bħal dawn, 
kodiċijiet ta' kondotta u prattiki tajbin 
applikabbli tal-industrija; u

(c) kwalunkwe dikjarazzjoni pubblika 
magħmula mill-fornitur jew għan-nom 
tiegħu jew minn persuni oħrajn f'ħoloq 
preċedenti tal-katina ta' tranżazzjonijiet 
sakemm il-fornitur ma jurix li:

i) ma kienx, u ma setax raġonevolment 
ikun, jaf bid-dikjarazzjoni inkwistjoni;

ii) sal-mument li fih ikun ġie konkluż il-
kuntratt, id-dikjarazzjoni tkun ġiet 
korretta;

iii) id-deċiżjoni li jiġi akkwistat il-
kontenut jew is-servizz diġitali ma 
setgħetx kienet influwenzata mid-
dikjarazzjoni.

Or. it

Emenda 601
Eva Maydell

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a

Rekwiżiti oġġettivi għall-konformità mal-
kuntratt

1. Il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali għandhom, fejn applikabbli:
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(a) ikunu tajbin għall-għanijiet li 
għalihom il-kontenut diġitali tal-istess 
deskrizzjoni jkun ordinarjament użat 
filwaqt li jitqiesu: fejn rilevanti, 
kwalunkwe standard tekniku 
internazzjonali eżistenti jew, fl-assenza ta' 
standards tekniċi bħal dawn, kodiċijiet ta' 
kondotta u prattiki tajbin applikabbli tal-
industrija;

(a) ikunu fornuti flimkien ma' kwalunkwe 
aċċessorju, struzzjoni u assistenza tal-
klijent kif stipulati mill-kuntratt; u

(b) ikollhom il-kwalitajiet, il-funzjonalità, 
l-interoperabbiltà u karatteristiċi tal-
prestazzjoni oħra bħall-aċċessibbiltà, il-
kontinwità u s-sigurtà, li huma normali 
f'kontenut diġitali jew f'servizz diġitali tal-
istess tip u li l-konsumatur jista' 
raġonevolment jistenna minħabba n-
natura tal-kontenut diġitali jew tas-servizz 
diġitali, billi titqies: kwalunkwe 
dikjarazzjoni pubblika magħmula mill-
fornitur jew għan-nom tiegħu jew minn 
persuni oħrajn f'ħoloq preċedenti tal-
katina ta' tranżazzjonijiet sakemm il-
fornitur ma jurix li

(i) ma kienx, u ma setax raġonevolment
ikun, jaf bid-dikjarazzjoni inkwistjoni;

(ii) sal-mument li fih ikun ġie konkluż il-
kuntratt, id-dikjarazzjoni tkun ġiet 
korretta;

(iii) id-deċiżjoni li jiġi akkwistat kontenut 
diġitali jew servizz diġitali ma setgħetx 
kienet influwenzata mid-dikjarazzjoni.

(c) ikunu aġġornati sabiex ikunu adatti 
għall-iskop u li l-konsumatur jista' 
raġonevolment jistenna minħabba n-
natura tal-kontenut diġitali jew tas-servizz 
diġitali.

(2) Il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali għandhom ikunu fornuti b'mod 
konformi mal-aktar verżjoni riċenti tal-
kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali li 
tkun disponibbli fiż-żmien tal-konklużjoni 
tal-kuntratt.
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Or. en

Emenda 602
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Integrazzjoni tal-kontenut diġitali Integrazzjoni tal-kontenut diġitali jew tas-
servizzi diġitali

Or. en

Emenda 603
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-kontenut diġitali jiġi integrat b'mod 
inkorrett fl-ambjent diġitali tal-
konsumatur, kwalunkwe nuqqas ta' 
konformità li tirriżulta mill-integrazzjoni 
inkorretta jitqies bħala nuqqas ta'
konformità tal-kontenut diġitali jekk:

Fejn il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali jiġi integrat b'mod inkorrett fl-
ambjent diġitali tal-konsumatur, 
kwalunkwe nuqqas ta' konformità li 
tirriżulta mill-integrazzjoni inkorretta 
jitqies bħala nuqqas ta' konformità tal-
kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali
jekk:

Or. it

Emenda 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-kontenut diġitali jiġi integrat b'mod Fejn il-kontenut diġitali jew is-servizz 
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inkorrett fl-ambjent diġitali tal-
konsumatur, kwalunkwe nuqqas ta' 
konformità li tirriżulta mill-integrazzjoni 
inkorretta jitqies bħala nuqqas ta' 
konformità tal-kontenut diġitali jekk:

diġitali jiġi integrat b'mod inkorrett fl-
ambjent diġitali tal-konsumatur, 
kwalunkwe nuqqas ta' konformità li 
tirriżulta mill-integrazzjoni inkorretta 
jitqies bħala nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt jekk:

Or. en

Emenda 605
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-kontenut diġitali jiġi integrat b'mod 
inkorrett fl-ambjent diġitali tal-
konsumatur, kwalunkwe nuqqas ta' 
konformità li tirriżulta mill-integrazzjoni 
inkorretta jitqies bħala nuqqas ta' 
konformità tal-kontenut diġitali jekk:

Fejn il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali jiġi integrat b'mod inkorrett fl-
ambjent diġitali tal-konsumatur, 
kwalunkwe nuqqas ta' konformità li 
tirriżulta mill-integrazzjoni inkorretta 
jitqies bħala nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt jekk:

Or. en

Emenda 606
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontenut diġitali kien integrat 
mill-fornitur jew taħt ir-responsabbiltà tal-
fornitur; jew

(a) il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali kien integrat mill-fornitur jew taħt 
ir-responsabbiltà tal-fornitur; jew

Or. en

Emenda 607
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Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontenut diġitali kien integrat 
mill-fornitur jew taħt ir-responsabbiltà tal-
fornitur; jew

(a) il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali kien integrat mill-fornitur jew taħt 
ir-responsabbiltà tal-fornitur; jew

Or. en

Emenda 608
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontenut diġitali kien integrat 
mill-fornitur jew taħt ir-responsabbiltà tal-
fornitur; jew

(a) il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali kien integrat mill-fornitur jew taħt 
ir-responsabbiltà tal-fornitur; jew

Or. it

Emenda 609
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kontenut diġitali kien maħsub li 
jkun integrat mill-konsumatur u l-
integrazzjoni inkorretta kienet dovuta għal 
nuqqasijiet fl-istruzzjonijiet tal-
integrazzjoni fejn dawk l-istruzzjonijiet 
ikunu ġew forniti skont il-punt (c) tal-
Artikolu 6(1) jew misshom ġew forniti 
skont l-Artikolu 6(2).

(b) il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali kien maħsub li jkun integrat mill-
konsumatur u l-integrazzjoni inkorretta 
kienet dovuta għal nuqqasijiet fl-
istruzzjonijiet tal-integrazzjoni fejn dawk l-
istruzzjonijiet ikunu ġew forniti skont il-
punt (b) tal-Artikolu 6(a1) jew misshom 
ġew forniti skont il-punt (c) tal-Artikolu
6(a1).
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Or. en

Emenda 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kontenut diġitali kien maħsub li 
jkun integrat mill-konsumatur u l-
integrazzjoni inkorretta kienet dovuta għal 
nuqqasijiet fl-istruzzjonijiet tal-
integrazzjoni fejn dawk l-istruzzjonijiet 
ikunu ġew forniti skont il-punt (c) tal-
Artikolu 6(1) jew misshom ġew forniti 
skont l-Artikolu 6(2).

(b) il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali kien maħsub li jkun integrat mill-
konsumatur u l-integrazzjoni inkorretta 
kienet dovuta għal nuqqasijiet fl-
istruzzjonijiet tal-integrazzjoni fejn dawk l-
istruzzjonijiet ikunu ġew forniti skont il-
punt (b) tal-Artikolu 6(1) jew misshom 
ġew forniti skont il-punt (c) tal-
Artikolu 6(1).

Or. en

Emenda 611
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kontenut diġitali kien maħsub li 
jkun integrat mill-konsumatur u l-
integrazzjoni inkorretta kienet dovuta għal 
nuqqasijiet fl-istruzzjonijiet tal-
integrazzjoni fejn dawk l-istruzzjonijiet 
ikunu ġew forniti skont il-punt (c) tal-
Artikolu 6(1) jew misshom ġew forniti 
skont l-Artikolu 6(2).

(b) il-kontenut diġitali kien maħsub li 
jkun integrat mill-konsumatur u l-
integrazzjoni inkorretta kienet dovuta għal 
nuqqasijiet fl-istruzzjonijiet tal-
integrazzjoni fejn dawk l-istruzzjonijiet 
ikunu ġew forniti skont il-punt (c) tal-
Artikolu 6(1) jew misshom ġew forniti 
skont l-Artikolu 6(1).

Or. en

Emenda 612
Marco Zullo
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kontenut diġitali kien maħsub li 
jkun integrat mill-konsumatur u l-
integrazzjoni inkorretta kienet dovuta għal 
nuqqasijiet fl-istruzzjonijiet tal-
integrazzjoni fejn dawk l-istruzzjonijiet 
ikunu ġew forniti skont il-punt (c) tal-
Artikolu 6(1) jew misshom ġew forniti 
skont l-Artikolu 6(2).

(b) il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali kien maħsub li jkun integrat mill-
konsumatur u l-integrazzjoni inkorretta 
kienet dovuta għal nuqqasijiet fl-
istruzzjonijiet tal-integrazzjoni fejn dawk l-
istruzzjonijiet ikunu ġew forniti skont il-
punt (c) tal-Artikolu 6(1) jew misshom 
ġew forniti skont l-Artikolu 6(2).

Or. it

Emenda 613
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalhekk huwa essenzjali li l-fornitur u l-
konsumatur jikkonkludu kuntratt dwar il-
kompatibbiltà tal-kontenut mal-ambjent 
diġitali tal-konsumatur.

Or. fr

Emenda 614
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a.

Interoperabbiltà tal-kotba diġitali

1. Il-kotba diġitali pprovduti għal perjodu 
ta' żmien bla limitu jridu jkunu 
interoperabbli u jridu għalhekk jiġu 
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pprovduti f'format miftuħ.

2. Jekk il-fornitur juża miżuri protettivi 
tekniċi, għandu jagħmel l-informazzjoni 
meħtieġa dwar l-interoperabbiltà 
disponibbli għal fornituri oħra ta' fajls 
tal-kotba diġitali jekk jitolbuha.

Or. fr

Emenda 615
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-istess ħin li l-kontenut diġitali 
jiġi fornut lill-konsumatur, il-kontenut 
diġitali jkun ħieles minn kull dritt ta' parti 
terza, fosthom abbażi ta' proprjetà 
intellettwali, sabiex il-kontenut diġitali 
jkun jista' jintuża b'konformità mal-
kuntratt.

1. Fl-istess ħin li l-kontenut diġitali 
jiġi fornut lill-konsumatur, il-kontenut 
diġitali jkun ħieles minn kull dritt ta' parti 
terza li jista' jipprevjeni lill-konsumatur 
milli juża l-kontenut diġitali skont il-
kuntratt, fosthom kwalunkwe dritt abbażi 
ta' proprjetà intellettwali, sabiex il-kontenut 
diġitali jkun jista' jintuża b'konformità mal-
kuntratt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kif miktub hawn, il-kontenut diġitali jkollu jkun ħieles mid-drittijiet kollha. Madankollu, huwa 
biżżejjed jekk ikun ħieles minn drittijiet konfliġġenti.

Emenda 616
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-istess ħin li l-kontenut diġitali 
jiġi fornut lill-konsumatur, il-kontenut 
diġitali jkun ħieles minn kull dritt ta' parti 

1. Il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali għandu jkun ħieles minn
kwalunkwe restrizzjoni li tirriżulta minn
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terza, fosthom abbażi ta' proprjetà 
intellettwali, sabiex il-kontenut diġitali
jkun jista' jintuża b'konformità mal-
kuntratt.

kull dritt ta' parti terza, fosthom abbażi ta'
drittijiet ta' proprjetà intellettwali, li 
jistgħu jipprevjenu lill-konsumatur milli 
juża l-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali b'konformità mal-kuntratt.

Or. en

Emenda 617
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-istess ħin li l-kontenut diġitali 
jiġi fornut lill-konsumatur, il-kontenut 
diġitali jkun ħieles minn kull dritt ta' parti 
terza, fosthom abbażi ta' proprjetà 
intellettwali, sabiex il-kontenut diġitali
jkun jista' jintuża b'konformità mal-
kuntratt.

1. Il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali għandu jkun ħieles minn
kwalunkwe restrizzjoni li tirriżulta minn
kull dritt ta' parti terza, fosthom abbażi ta'
drittijiet ta' proprjetà intellettwali, li 
jistgħu jipprevjenu lill-konsumatur milli 
juża l-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali b'konformità mal-kuntratt.

Or. en

Emenda 618
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-istess ħin li l-kontenut diġitali 
jiġi fornut lill-konsumatur, il-kontenut 
diġitali jkun ħieles minn kull dritt ta' parti 
terza, fosthom abbażi ta' proprjetà 
intellettwali, sabiex il-kontenut diġitali 
jkun jista' jintuża b'konformità mal-
kuntratt.

1. Fl-istess ħin li l-kontenut diġitali 
jiġi fornut lill-konsumatur, il-kontenut 
diġitali jkun jirrispetta d-drittijiet ta'
partijiet terzi, fosthom dawk abbażi ta' 
proprjetà intellettwali.
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Or. fr

Emenda 619
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-istess ħin li l-kontenut diġitali
jiġi fornut lill-konsumatur, il-kontenut 
diġitali jkun ħieles minn kull dritt ta' parti 
terza, fosthom abbażi ta' proprjetà 
intellettwali, sabiex il-kontenut diġitali 
jkun jista' jintuża b'konformità mal-
kuntratt.

1. Fl-istess ħin li jiġi fornut lill-
konsumatur, il-kontenut diġitali jew is-
servizz diġitali jkun ħieles minn kull dritt 
ta' parti terza, fosthom abbażi ta' proprjetà 
intellettwali, sabiex ikun jista' jintuża 
b'konformità mal-kuntratt.

Or. it

Emenda 620
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-istess ħin li l-kontenut diġitali 
jiġi fornut lill-konsumatur, il-kontenut 
diġitali jkun ħieles minn kull dritt ta' parti 
terza, fosthom abbażi ta' proprjetà 
intellettwali, sabiex il-kontenut diġitali 
jkun jista' jintuża b'konformità mal-
kuntratt.

1. Fl-istess ħin li l-kontenut diġitali 
jiġi fornut lill-konsumatur, il-kontenut 
diġitali m'għandu jkun qed jikser l-ebda
dritt ta' parti terza, fosthom abbażi ta' 
proprjetà intellettwali, sabiex il-kontenut 
diġitali jkun jista' jintuża b'konformità mal-
kuntratt.
.

Or. en

Emenda 621
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-istess ħin li l-kontenut diġitali 
jiġi fornut lill-konsumatur, il-kontenut 
diġitali jkun ħieles minn kull dritt ta' parti 
terza, fosthom abbażi ta' proprjetà 
intellettwali, sabiex il-kontenut diġitali 
jkun jista' jintuża b'konformità mal-
kuntratt.

1. Fl-istess ħin li l-kontenut diġitali 
jiġi fornut lill-konsumatur, il-kontenut 
diġitali ma jkun jikser l-ebda dritt ta' parti 
terza, fosthom abbażi ta' proprjetà 
intellettwali, sabiex il-kontenut diġitali 
jkun jista' jintuża b'konformità mal-
kuntratt.

Or. fr

Emenda 622
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-istess ħin li l-kontenut diġitali 
jiġi fornut lill-konsumatur, il-kontenut 
diġitali jkun ħieles minn kull dritt ta' parti 
terza, fosthom abbażi ta' proprjetà 
intellettwali, sabiex il-kontenut diġitali 
jkun jista' jintuża b'konformità mal-
kuntratt.

1. Fl-istess ħin li l-kontenut diġitali 
jiġi fornut lill-konsumatur, il-kontenut 
diġitali jkun jirrispetta d-drittijiet kollha
ta' partijiet terzi, fosthom dawk abbażi ta' 
proprjetà intellettwali, sabiex il-kontenut 
diġitali jkun jista' jintuża b'konformità mal-
kuntratt.

Or. fr

Emenda 623
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-kontenut diġitali jkun 
fornut fuq perjodu ta' żmien, il-fornitur, 
għat-tul kollu ta' dak il-perjodu, iżomm il-
kontenut diġitali fornit lill-konsumatur 
ħieles minn kull dritt ta' parti terza, 
fosthom dak ibbażat fuq il-proprjetà 
intellettwali, sabiex il-kontenut diġitali 

imħassar
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jkun jista' jintuża skont il-kuntratt.

Or. en

Emenda 624
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-kontenut diġitali jkun fornut 
fuq perjodu ta' żmien, il-fornitur, għat-tul 
kollu ta' dak il-perjodu, iżomm il-kontenut
diġitali fornit lill-konsumatur ħieles minn 
kull dritt ta' parti terza, fosthom dak 
ibbażat fuq il-proprjetà intellettwali, sabiex 
il-kontenut diġitali jkun jista' jintuża 
skont il-kuntratt.

2. Fejn il-kontenut diġitali jkun fornut 
fuq perjodu ta' żmien, il-fornitur, għat-tul 
kollu ta' dak il-perjodu, jiżgura li l-
kontenut diġitali fornit lill-konsumatur
jirrispetta d-drittijiet ta' partijiet terzi, 
fosthom dawk ibbażati fuq il-proprjetà 
intellettwali.

Or. fr

Emenda 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-kontenut diġitali jkun fornut 
fuq perjodu ta' żmien, il-fornitur, għat-tul 
kollu ta' dak il-perjodu, iżomm il-kontenut 
diġitali fornit lill-konsumatur ħieles minn 
kull dritt ta' parti terza, fosthom dak 
ibbażat fuq il-proprjetà intellettwali, 
sabiex il-kontenut diġitali jkun jista' 
jintuża skont il-kuntratt.

2. Fejn il-kontenut diġitali fornut fuq 
perjodu ta' żmien, il-fornitur, għat-tul kollu 
ta' dak il-perjodu, iżomm il-kontenut 
diġitali fornit lill-konsumatur ħieles minn 
kull dritt ta' parti terza, fosthom drittijiet li 
jsegwu mit-termini tal-liċenzja, li jistgħu 
jipprevjenu lill-konsumatur milli juża l-
kontenut diġitali jew is-servizz diġitali
skont il-kuntratt.

Or. en
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Emenda 626
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-kontenut diġitali jkun fornut 
fuq perjodu ta' żmien, il-fornitur, għat-tul 
kollu ta' dak il-perjodu, iżomm il-kontenut 
diġitali fornit lill-konsumatur ħieles minn 
kull dritt ta' parti terza, fosthom dak 
ibbażat fuq il-proprjetà intellettwali, sabiex
il-kontenut diġitali jkun jista' jintuża skont 
il-kuntratt.

2. Fejn il-kontenut diġitali jew is-
servizz diġitali jkun fornut fuq perjodu ta' 
żmien, il-fornitur, għat-tul kollu ta' dak il-
perjodu, iżommu fornit lill-konsumatur 
ħieles minn kull dritt ta' parti terza, 
fosthom dak ibbażat fuq il-proprjetà 
intellettwali, sabiex ikun jista' jintuża skont 
il-kuntratt.

Or. it

Emenda 627
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-kontenut diġitali jkun fornut 
fuq perjodu ta' żmien, il-fornitur, għat-tul 
kollu ta' dak il-perjodu, iżomm il-kontenut 
diġitali fornit lill-konsumatur ħieles minn 
kull dritt ta' parti terza, fosthom dak 
ibbażat fuq il-proprjetà intellettwali, sabiex 
il-kontenut diġitali jkun jista' jintuża skont 
il-kuntratt.

2. Fejn il-kontenut diġitali jkun fornut 
fuq perjodu ta' żmien, il-fornitur, għat-tul 
kollu ta' dak il-perjodu, iżomm il-kontenut 
diġitali fornit lill-konsumatur ħieles minn 
kull ksur ta' drittijiet ta' parti terza, 
fosthom dak ibbażat fuq il-proprjetà 
intellettwali, sabiex il-kontenut diġitali 
jkun jista' jintuża skont il-kuntratt.

Or. en

Emenda 628
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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2. Fejn il-kontenut diġitali jkun fornut 
fuq perjodu ta' żmien, il-fornitur, għat-tul 
kollu ta' dak il-perjodu, iżomm il-kontenut
diġitali fornit lill-konsumatur ħieles minn 
kull dritt ta' parti terza, fosthom dak 
ibbażat fuq il-proprjetà intellettwali, sabiex 
il-kontenut diġitali jkun jista' jintuża skont 
il-kuntratt.

2. Fejn il-kontenut diġitali jkun fornut 
fuq perjodu ta' żmien, il-fornitur, għat-tul 
kollu ta' dak il-perjodu, jiżgura li l-
kontenut diġitali fornit lill-konsumatur ma 
jiksirx id-drittijiet ta' parti terza, fosthom
dawk ibbażati fuq il-proprjetà intellettwali, 
sabiex il-kontenut diġitali jkun jista' jintuża 
skont il-kuntratt.

Or. fr

Emenda 629
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-kontenut diġitali jkun fornut 
fuq perjodu ta' żmien, il-fornitur, għat-tul 
kollu ta' dak il-perjodu, iżomm il-kontenut
diġitali fornit lill-konsumatur ħieles minn 
kull dritt ta' parti terza, fosthom dak 
ibbażat fuq il-proprjetà intellettwali, sabiex 
il-kontenut diġitali jkun jista' jintuża skont 
il-kuntratt.

2. Fejn il-kontenut diġitali jkun fornut 
fuq perjodu ta' żmien, il-fornitur, għat-tul 
kollu ta' dak il-perjodu, jiżgura li l-
kontenut diġitali fornit lill-konsumatur
jirrispetta d-drittijiet ta' partijiet terzi,
fosthom dawk ibbażati fuq il-proprjetà 
intellettwali, sabiex il-kontenut diġitali 
jkun jista' jintuża skont il-kuntratt.

Or. fr

Emenda 630
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe nuqqas mill-fornitur li 
jiżgura li dan il-kontenut diġitali huwa 
ħieles minn kwalunkwe dritt ta' parti terza 
ma jistax iwassal għat-terminazzjoni tal-
kuntratt jekk il-konsumatur ma jkunx ta 
l-kunsens għal tali terminazzjoni.
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Or. en

Emenda 631
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a

Iż-żmien rilevanti sabiex tkun stabbilita l-
konformità mal-kuntratt

1. Il-fornitur għandu jkun responsabbli 
għal kwalunkwe nuqqas ta' konformità 
mal-kuntratt li jkun jeżisti fiż-żmien meta:

(a) il-konsumatur jew parti terza indikata 
mill-konsumatur u li ma tkunx it-
trasportatur, ikun kiseb il-pussess fiżiku 
tal-kontenut diġitali jew tas-servizz 
diġitali; jew

(b) il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali jiġi mgħoddi lit-trasportatur
magħżul mill-konsumatur, meta dak it-
trasportatur ma jkunx ġie propost mill-
bejjiegħ jew meta l-bejjiegħ ma jipproponi 
l-ebda mezz ta' ġarr.

2. F'każijiet li fihom l-oġġetti jkunu ġew 
installati mill-fornitur jew taħt ir-
responsabbiltà tal-fornitur, iż-żmien meta 
l-installazzjoni titlesta jitqies bħala ż-
żmien meta l-konsumatur jikseb il-pussess 
fiżiku tal-kontenut diġitali jew tas-servizz 
diġitali. F'każ fejn il-kontenut diġitali jew 
is-servizz diġitali kien maħsub sabiex jiġi 
installat mill-konsumatur, iż-żmien li 
jittieħed bħala referenza għall-mument 
meta l-konsumatur kellu żmien 
raġonevoli għall-installazzjoni iżda f'kull 
każ mhux aktar tard minn 30 jum wara ż-
żmien indikat fil-paragrafu 1 għandu 
jitqies bħala ż-żmien meta l-konsumatur 
ikun kiseb il-pussess fiżiku tal-oġġetti.

3. Kull nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt li jsir apparenti fi żmien sentejn 
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miż-żmien indikat fil-paragrafi 1 u 2 
huwa preżunt li kien jeżisti fiż-żmien 
indikat fil-paragrafi 1 u 2 sakemm dan 
ma jkunx inkompatibbli man-natura tal-
kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali 
jew man-natura tan-nuqqas ta' 
konformità.

Or. it

Emenda 632
Axel Voss, Eva Maydell

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a

Iż-żmien rilevanti sabiex tkun stabbilita l-
konformità mal-kuntratt

Il-fornitur ikun responsabbli għal 
kwalunkwe nuqqas ta' konformità li jkun 
jeżisti fiż-żmien meta

(a) konsumatur jew parti terza indikata 
mill-konsumatur u għajr it-trasportatur 
tkun akkwistat il-pussess fiżiku ta' mezz 
tanġibbli li fih ikun inkorporat il-kontenut 
diġitali jew is-servizz diġitali,

(b) il-mezz tanġibbli li fih ikun inkorporat 
il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali 
jiġi mgħoddi lit-trasportatur magħżul 
mill-konsumatur, meta dak it-trasportatur 
ma jkunx ġie propost mill-fornitur jew 
meta l-fornitur ma jipproponi l-ebda mezz 
ta' ġarr, mingħajr preġudizzju għad-
drittijiet tal-konsumatur kontra t-
trasportatur,

(c) il-konsumatur jew il-parti terza skont 
l-Artikolu 5(1) tkun kisbet kontroll tal-
kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, 
jew

(d) is-servizz diġitali jew il-kontenut 
diġitali jkun ġie fornut skont l-Artikolu 5, 
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fejn il-kontroll tal-kontenut diġitali jew 
tas-servizz diġitali ma jkunx jista' 
jinkiseb.

Or. en

Emenda 633
Dennis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a

Iż-żmien rilevanti sabiex tkun stabbilita l-
konformità mal-kuntratt

1. Il-bejjiegħ ikun responsabbli għal 
kwalunkwe nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt li jkun jeżisti fiż-żmien meta:

(a) il-konsumatur jew parti terza indikata 
mill-konsumatur u li ma tkunx it-
trasportatur, ikun kiseb il-pussess fiżiku 
tal-oġġetti; jew

(b) l-oġġetti jiġu mgħoddija lit-
trasportatur magħżul mill-konsumatur, 
meta dak it-trasportatur ma jkunx ġie 
propost mill-bejjiegħ.

2. F'każijiet li fihom l-oġġetti jkunu ġew 
installati mill-bejjiegħ jew taħt ir-
responsabbiltà tal-bejjiegħ, iż-żmien meta 
l-installazzjoni titlesta jitqies bħala ż-
żmien meta l-konsumatur ikun kiseb il-
pussess fiżiku tal-oġġetti. F'każ fejn l-
oġġetti kienu maħsuba sabiex jiġu 
installati mill-konsumatur, wara perjodu 
ta' żmien ta' 30 jum għandu jitqies bħala 
ż-żmien meta l-konsumatur ikun kiseb il-
pussess fiżiku tal-oġġetti.

Or. en

Emenda 634
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Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a

Il-garanziji kummerċjali

1. Kull garanzija kummerċjali għandha 
tkun vinkolanti fuq il-garanti skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fi:

(a) l-informazzjoni prekuntrattwali 
pprovduta mill-bejjiegħ, inkluża 
kwalunkwe dikjarazzjoni prekuntrattwali 
li tifforma parti integrali mill-kuntratt;

(b) ir-reklamar disponibbli fiż-żmien ta', 
jew qabel il-konklużjoni tal-kuntratt; u

(c) id-dikjarazzjoni tal-garanzija.

2. Id-dikjarazzjoni tal-garanzija ssir 
disponibbli bil-miktub jew f'mezz ieħor li 
jservi fit-tul u titfassal b'lingwaġġ ċar u li 
jinftiehem. Hija għandha tinkludi dan li 
ġej:

(a) dikjarazzjoni ċara tad-drittijiet legali 
tal-konsumatur kif previsti f'din id-
Direttiva u dikjarazzjoni ċara li dawk id-
drittijiet mhumiex affettwati mill-
garanzija kummerċjali; u

(b) it-termini tal-garanzija kummerċjali li 
jmorru lil hinn mid-drittijiet legali tal-
konsumatur, informazzjoni dwar id-
durata, it-trasferibbiltà, il-kamp ta' 
applikazzjoni territorjali u l-eżistenza ta' 
kull ħlas li l-konsumatur ikollu jagħmel 
sabiex jibbenefika mill-garanzija 
kummerċjali, l-isem u l-indirizz tal-
garanti u, jekk tkun differenti mill-
garanti, il-persuna li kontriha għandha 
ssir kwalunkwe talba u l-proċedura li biha 
għandha ssir it-talba.

Or. en
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Emenda 635
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8b

Garanziji kummerċjali għat-tul tal-ħajja

1. Il-produttur ta' oġġett tekniku li fih 
inkorporat kontenut diġitali jew servizz 
diġitali għandu jiggarantixxi lill-
konsumatur l-idoneità tal-prodott għat-tul 
tal-ħajja minimu prevedibbli tiegħu u 
jindika t-tul ta' dan it-tul tal-ħajja. Il-
perjodu ta' żmien indikat m'għandux ikun 
iqsar mill-perjodu ta' preskrizzjoni legali 
tal-Istat Membru fejn il-konsumatur 
għandu r-residenza abitwali tiegħu u 
għandu jirrifletti l-aspettattivi ta' 
konsumatur raġonevoli u tipiku.

2. Meta l-produttur ma jissodisfax l-
obbligi tiegħu skont il-paragrafu 1, 
għandu jkollu l-istess obbligi lejn il-
konsumatur bħall-fornitur.

Or. en

Emenda 636
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar

L-oneru tal-provi

1.L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur.
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2.Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l-
fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mal-
interoperabbiltà u rekwiżiti tekniċi oħra 
tal-kontenut diġitali u meta l-fornitur 
ikun għarraf lill-konsumatur dwar it-tali 
rekwiżiti qabel ma ġie konkluż il-kuntratt.

3.Il-konsumatur għandu jikkoopera mal-
fornitur sakemm ikun possibbli u 
neċessarju sabiex ikun iddeterminat l-
ambjent diġitali tal-konsumatur. L-
obbligu li jikkoopera għandu jkun limitat 
għall-mezzi tekniċi disponibbli li jkunu l-
inqas intrużivi għall-konsumatur. Meta l-
konsumatur jonqos milli jikkoopera, l-
oneru tal-provi fir-rigward tan-nuqqas ta' 
konformità mal-kuntratt għandu jkun fuq 
il-konsumatur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċarezza d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 9 u 10 jenħtieġ li jiġu kkombinati 
f'artikolu wieħed. Din l-Emenda għalhekk jeħtieġ li tiġi kkunsidrata flimkien mal-emenda 
għall-Artikolu 10.

Emenda 637
Dennis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur.

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur, jew fuq 
il-bejjiegħ fil-każ ta' oġġett tanġibbli 
b'softwer inkorporat.
Kull nuqqas ta' konformità mal-kuntratt li 
jsir apparenti fit-tul tal-ħajja mistennija 
tal-prodott miż-żmien indikat fl-
Artikolu 8a(1) u (2) huwa preżunt li kien 
jeżisti fiż-żmien indikat fl-Artikolu 10 
sakemm dan ma jkunx inkompatibbli 
man-natura tal-oġġetti jew man-natura 
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tan-nuqqas ta' konformità.

Or. en

Emenda 638
Dietmar Köster

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur.

1. Kull nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt li jsir apparenti fi żmien sitt snin 
miż-żmien indikat fl-Artikolu 10 huwa 
preżunt li kien jeżisti f'dan iż-żmien 
sakemm dan ma jkunx inkompatibbli 
man-natura tal-oġġetti jew man-natura 
tan-nuqqas ta' konformità.

Or. en

Emenda 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur.

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur, fl-ewwel 
sitt xhur minn meta jiġi fornut il-kontenut 
diġitali.

Or. en

Emenda 640
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur.

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur, għal 
6 xhur wara t-twettiq.

Or. en

Emenda 641
Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur.

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur għall-
ewwel sitt xhur.

Or. de

Emenda 642
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur.

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur għal 
perjodu ta' sitt xhur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-oneru tal-provi fuq il-fornitur għal sitt xhur jidher li jipprovdi protezzjoni tal-konsumatur 
adegwata filwaqt li jqis ukoll l-interessi tal-fornituri.
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Emenda 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur.

1. Fejn nuqqas ta' konformità jsir 
apparenti fi żmien sentejn miż-żmien 
indikat fil-paragrafu 10, il-fornitur ikun 
responsabbli fir-rigward ta' dak in-nuqqas 
ta' konformità.

Or. it

Emenda 644
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur.

1. Kwalunkwe nuqqas ta' konformità
mal-kuntratt li jsir apparenti fi żmien sitt 
xhur wara l-provvista għandu jiġi preżunt 
li kien jeżisti fiż-żmien tal-provvista.

Or. en

Emenda 645
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-oneru tal-provi fir-rigward tal-
konformità mal-kuntratt fiż-żmien indikat 
fl-Artikolu 10 jkun fuq il-fornitur.

1. L-oneru tal-provi fir-rigward ta' 
jekk il-kontenut diġitali ġiex fornut skont 
l-Artikolu 5 jkun fuq il-fornitur.

Or. en
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Emenda 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-konsumatur għandu jirrinunzja 
għad-drittijiet tiegħu skont din id-
Direttiva jekk jonqos milli jinforma lill-
bejjiegħ dwar in-nuqqas ta' konformità fi 
żmien xahrejn mid-data li fiha ġie skopert 
jew seta' ġie skopert id-difett waqt li kienu 
eżerċitati kura u attenzjoni normali.

Or. it

Emenda 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Sakemm ma jkunx hemm evidenza 
kuntrarja, kwalunkwe nuqqas ta' 
konformità li jsir apparenti fi żmien sitt 
xhur miż-żmien indikat fl-Artikolu 10 
għandu jiġi preżunt li diġà kien jeżisti 
f'dak iż-żmien.

Or. it

Emenda 648
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l- 2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l-
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fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mal-
interoperabbiltà u rekwiżiti tekniċi oħra tal-
kontenut diġitali u meta l-fornitur ikun 
għarraf lill-konsumatur dwar it-tali 
rekwiżiti qabel ma ġie konkluż il-kuntratt.

ambjent diġitali tal-konsumatur mhuwiex 
kompatibbli mal-interoperabbiltà u 
rekwiżiti tekniċi oħra tal-kontenut diġitali u 
meta l-fornitur ikun għarraf lill-konsumatur 
dwar it-tali rekwiżiti qabel ma ġie konkluż
il-kuntratt. Il-konsumatur għandu jkollu 
r-responsabbiltà morali li jieħu l-passi 
kollha meħtieġa, u skont il-mezzi tiegħu, 
jiżgura l-kompatibbiltà tal-ambjent 
diġitali min-naħa tiegħu, skont ir-
rekwiżiti pprovduti mill-fornitur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ approċċ differenzjat, hekk kif il-konsumatur jeħtieġlu li bl-istess mod jiżgura l-
interoperabbiltà teknika rigward l-ambjent diġitali personali tiegħu, li għalih il-fornitur 
m'għandux aċċess, u lanqas l-ebda għarfien minn qabel tiegħu, minħabba l-fatt, li l-fornitur 
ipprovda b'mod legali lill-konsumatur l-informazzjoni meħtieġa, rigward l-interoperabbiltà u 
r-rekwiżiti tekniċi.

Emenda 649
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l-
fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mal-
interoperabbiltà u rekwiżiti tekniċi oħra tal-
kontenut diġitali u meta l-fornitur ikun 
għarraf lill-konsumatur dwar it-tali 
rekwiżiti qabel ma ġie konkluż il-kuntratt.

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l-
fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mal-
interoperabbiltà u rekwiżiti tekniċi oħra tal-
kontenut diġitali u meta l-fornitur ikun 
għarraf lill-konsumatur dwar it-tali 
rekwiżiti qabel ma ġie konkluż il-kuntratt
b'mod li jinftiehem faċilment.

Or. en

Emenda 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner



PE599.502v02-00 168/169 AM\1117404MT.docx

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l-
fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mal-
interoperabbiltà u rekwiżiti tekniċi oħra tal-
kontenut diġitali u meta l-fornitur ikun 
għarraf lill-konsumatur dwar it-tali 
rekwiżiti qabel ma ġie konkluż il-kuntratt.

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l-
fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mal-
interoperabbiltà u rekwiżiti tekniċi oħra tal-
kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali u 
meta l-fornitur ikun għarraf lill-konsumatur 
dwar it-tali rekwiżiti qabel ma ġie konkluż 
il-kuntratt.

Or. en

Emenda 651
Axel Voss, Eva Paunova

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l-
fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mal-
interoperabbiltà u rekwiżiti tekniċi oħra tal-
kontenut diġitali u meta l-fornitur ikun 
għarraf lill-konsumatur dwar it-tali 
rekwiżiti qabel ma ġie konkluż il-kuntratt.

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l-
fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mal-
interoperabbiltà u rekwiżiti tekniċi oħra tal-
kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali u 
meta l-fornitur ikun għarraf lill-konsumatur 
dwar it-tali rekwiżiti qabel ma ġie konkluż 
il-kuntratt.

Or. en

Emenda 652
Marco Zullo

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l-
fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mal-

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l-
fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mal-
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interoperabbiltà u rekwiżiti tekniċi oħra tal-
kontenut diġitali u meta l-fornitur ikun 
għarraf lill-konsumatur dwar it-tali 
rekwiżiti qabel ma ġie konkluż il-kuntratt.

interoperabbiltà u rekwiżiti tekniċi oħra tal-
kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali u 
meta l-fornitur ikun għarraf lill-konsumatur 
dwar it-tali rekwiżiti qabel ma ġie konkluż 
il-kuntratt.

Or. it

Emenda 653
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l-
fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mal-
interoperabbiltà u rekwiżiti tekniċi oħra
tal-kontenut diġitali u meta l-fornitur ikun 
għarraf lill-konsumatur dwar it-tali 
rekwiżiti qabel ma ġie konkluż il-kuntratt.

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l-
fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mar-
rekwiżiti tekniċi tal-kontenut diġitali u 
meta l-fornitur ikun għarraf lill-konsumatur 
dwar it-tali rekwiżiti qabel ma ġie konkluż 
il-kuntratt.

Or. fr

Emenda 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax meta l-
fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mal-
interoperabbiltà u rekwiżiti tekniċi oħra tal-
kontenut diġitali u meta l-fornitur ikun 
għarraf lill-konsumatur dwar it-tali 
rekwiżiti qabel ma ġie konkluż il-kuntratt.

2. Il-paragrafu 1b ma japplikax meta 
l-fornitur ma jurix li l-ambjent diġitali tal-
konsumatur mhuwiex kompatibbli mal-
interoperabbiltà u rekwiżiti tekniċi oħra tal-
kontenut diġitali u meta l-fornitur ikun 
għarraf lill-konsumatur dwar it-tali 
rekwiżiti qabel ma ġie konkluż il-kuntratt.

Or. it
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