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Emenda 673
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 5(5) u l-ewwel, it-tielet u l-
ħames subparagrafi tal-Artikolu 6(4) tad-
Direttiva 2001/29/KE għandhom japplikaw
l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet previsti 
taħt dan it-Titolu.

L-ewwel u l-ħames subparagrafi tal-
Artikolu 6(4) tad-Direttiva 2001/29/KE 
għandhom japplikaw għall-eċċezzjonijiet u 
l-limitazzjonijiet previsti taħt dan it-Titolu.

Or. en

Emenda 674
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief għall-każijiet imsemmija fl-
Artikolu 17, din id-Direttiva għandha 
tkun mingħajr preġudizzju u ma 
għandhiex tippreġudika l-eċċezzjonijiet u 
l-limitazzjonijiet previsti fil-paragrafi 2 u 
3 tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2001/29/KE, 
fl-Artikoli 6 u 9 tad-Direttiva 96/9/KE u 
fl-Artikoli 5 u 6 tad-Direttiva 2009/24/KE, 
b'mod partikolari fir-rigward tan-natura 
fakultattiva tagħhom.

Or. fr

Emenda 675
Julia Reda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Kull dispożizzjoni kuntrattwali li tmur 
kontra l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet 
previsti f'din id-Direttiva ma għandhiex 
tkun infurzabbli.

Or. en

Emenda 676
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta' xogħlijiet li mhumiex fis-suq 
minn istituzzjonijiet tal-wirt kulturali

L-użu ta' xogħlijiet li mhumiex fis-suq 
minn istituzzjonijiet tal-wirt kulturali, 
stabbilimenti edukattivi jew ċentri ta' 
dokumentazzjoni mhux kummerċjali oħra

Or. en

Emenda 677
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta' xogħlijiet li mhumiex fis-suq
minn istituzzjonijiet tal-wirt kulturali

L-użu ta' xogħlijiet li mhumiex fis-suq

Or. en

Emenda 678
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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1. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu li meta organizzazzjoni ta'
mmaniġġjar kollettiv, f'isem il-membri 
tagħha, tikkonkludi liċenzja mhux
esklussiva għal skopijiet mhux 
kummerċjalima' istituzzjoni tal-wirt 
kulturali għad-diġitizzazzjoni, id-
distribuzzjoni, il-komunikazzjoni lill-
pubbliku u t-tqegħid għad-disponibbiltà ta' 
xogħlijiet li mhumiex fis-suq jew materji 
oħra li jkunu permanentament fil-
kollezzjoni tal-istituzzjoni, tali liċenzja 
mhux esklussiva tista' tiġi estiża jew 
preżunta li tapplika għal detenturi tad-
drittijiet tal-istess kategorija bħal dawk 
koperti mil-liċenzja li mhumiex 
rappreżentati mill-organizzazzjoni tal-
immaniġġjar kollettiv, sakemm:

1. L-Istati Membri wara li 
jikkonsultaw mad-detenturi tad-drittijiet u 
l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentawhom, l-istituzzjonijiet tal-
wirt kulturali u utenti oħra, għandhom 
jipprevedu mekkaniżmu legali li
jippermettu l-għoti ta' liċenzji esklussivi 
jew mhux esklussivi għad-diġitizzazzjoni, 
id-distribuzzjoni, il-komunikazzjoni lill-
pubbliku u t-tqegħid għad-disponibbiltà ta' 
xogħlijiet li mhumiex fis-suq jew materji 
oħra li jkunu permanentament fil-
kollezzjoni tal-istituzzjoni, sakemm:

Or. en

Emenda 679
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom
jipprevedu li meta organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv, f'isem il-membri 
tagħha, tikkonkludi liċenzja mhux 
esklussiva għal skopijiet mhux
kummerċjalima' istituzzjoni tal-wirt 
kulturali għad-diġitizzazzjoni, id-
distribuzzjoni, il-komunikazzjoni lill-
pubbliku u t-tqegħid għad-disponibbiltà ta' 
xogħlijiet li mhumiex fis-suq jew materji 
oħra li jkunu permanentament fil-
kollezzjoni tal-istituzzjoni, tali liċenzja 
mhux esklussiva tista' tiġi estiża jew 
preżunta li tapplika għal detenturi tad-
drittijiet tal-istess kategorija bħal dawk 
koperti mil-liċenzja li mhumiex 
rappreżentati mill-organizzazzjoni tal-
immaniġġjar kollettiv, sakemm:

1. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu, 
mingħajr preġudizzju għall-mudell 
nazzjonali tagħhom rigward ix-xogħlijiet 
mhux disponibbli, li meta organizzazzjoni 
ta' mmaniġġjar kollettiv, f'isem il-membri 
tagħha, tikkonkludi liċenzja mhux 
esklussiva għal skopijiet mhux
kummerċjali ma' istituzzjoni tal-wirt 
kulturali għad-diġitizzazzjoni, id-
distribuzzjoni, il-komunikazzjoni lill-
pubbliku u t-tqegħid għad-disponibbiltà ta' 
xogħlijiet li mhumiex fis-suq jew materji 
oħra li jkunu permanentament fil-
kollezzjoni tal-istituzzjoni, tali liċenzja 
mhux esklussiva tista' tiġi estiża jew 
preżunta li tapplika għal detenturi tad-
drittijiet tal-istess kategorija bħal dawk 
koperti mil-liċenzja li mhumiex 



PE604.544v01-00 6/118 AM\1124644MT.docx

MT

rappreżentati mill-organizzazzjoni tal-
immaniġġjar kollettiv, sakemm:

Or. fr

Emenda 680
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu li meta organizzazzjoni ta'
mmaniġġjar kollettiv, f'isem il-membri 
tagħha, tikkonkludi liċenzja mhux 
esklussiva għal skopijiet mhux 
kummerċjalima' istituzzjoni tal-wirt 
kulturali għad-diġitizzazzjoni, id-
distribuzzjoni, il-komunikazzjoni lill-
pubbliku u t-tqegħid għad-disponibbiltà 
ta' xogħlijiet li mhumiex fis-suq jew
materji oħra li jkunu permanentament fil-
kollezzjoni tal-istituzzjoni, tali liċenzja
mhux esklussiva tista' tiġi estiża jew 
preżunta li tapplika għal detenturi tad-
drittijiet tal-istess kategorija bħal dawk 
koperti mil-liċenzja li mhumiex 
rappreżentati mill-organizzazzjoni tal-
immaniġġjar kollettiv, sakemm:

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu eċċezzjoni għad-drittijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3 tad-
Direttiva 2001/29/KE, l-Artikoli 5(a) u 
7(1) tad-Direttiva 96/9/KE, l-Artikolu 4(1) 
tad-Direttiva 2009/24/KE sabiex 
jippermettu lill-istituzzjonijiet tal-wirt 
kulturali, l-istabbilimenti edukattivi jew 
ċentri ta' dokumentazzjoni mhux 
kummerċjali oħra, jiddiġitalizzaw, 
iqassmu, jikkomunikaw lill-pubbliku jew 
jagħmlu disponibbli xogħlijiet li mhumiex 
fis-suq jew materji oħra li jkunu
permanentement fil-kollezzjoni tagħhom 
għal skopijiet mhux kummerċjali.

Or. en

Emenda 681
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-organizzazzjoni ta' mmaniġġjar 
kollettiv għandha, abbażi ta' mandati mid-
detenturi tad-drittijiet, li jirrappreżentaw 

imħassar
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b'mod mifrux lid-detenturi tad-drittijiet 
fil-kategorija tax-xogħlijiet jew materji 
oħra u tad-drittijiet li huma s-suġġett tal-
liċenzja:

Or. en

Emenda 682
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-organizzazzjoni ta' mmaniġġjar 
kollettiv għandha, abbażi ta' mandati mid-
detenturi tad-drittijiet, li jirrappreżentaw
b'mod mifrux lid-detenturi tad-drittijiet fil-
kategorija tax-xogħlijiet jew materji oħra 
u tad-drittijiet li huma s-suġġett tal-
liċenzja:

(a) l-organizzazzjoni inkarigata mill-
għoti ta' liċenzji tirrappreżenta b'mod 
mifrux lid-detenturi tad-drittijiet skont il-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru;

Or. en

Emenda 683
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) huwa garantit trattament ugwali 
lid-detenturi tad-drittijiet kollha f'dak li 
għandu x'jaqsam mat-termini tal-liċenzja;

imħassar

Or. en

Emenda 684
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta għal direttiva
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Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Id-detenturi tad-drittijiet jistgħu 
f'kull ħin joġġezzjonaw li xogħlijiet jew 
materjal ieħor tagħhom jitqiesu bħala li 
mhumiex fis-suq u jistgħu jeskludu x-
xogħlijiet tagħhom milli jkunu disponibbli 
fuq in-netwerk elettroniku sigur tal-
istituzzjoni tal-wirt kulturali.

Or. en

Emenda 685
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-detenturi tad-drittijiet kollha 
jistgħu f'kull ħin joġġezzjona li xogħlijiet 
jew materji oħra tagħhom jitqiesu bħala li 
mhumiex fis-suq u jeskludu l-
applikazzjoni tal-liċenzja għax-xogħlijiet 
jew materji oħra tagħom.

imħassar

Or. en

Emenda 686
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-detenturi tad-drittijiet kollha 
jistgħu f'kull ħin joġġezzjona li xogħlijiet 
jew materji oħra tagħhom jitqiesu bħala li 
mhumiex fis-suq u jeskludu l-applikazzjoni 
tal-liċenzja għax-xogħlijiet jew materji 
oħra tagħom.

(c) id-detenturi tad-drittijiet kollha
huma informati kif xieraq u jistgħu f'kull 
ħin joġġezzjonaw li xogħlijiet jew materji 
oħra tagħhom jitqiesu bħala li mhumiex 
fis-suq u jeskludu l-applikazzjoni tal-
liċenzja għax-xogħlijiet jew materji oħra 
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tagħom.

Or. en

Emenda 687
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkunu qegħdin jimplimentaw l-
eċċezzjoni stabbilita fl-ewwel 
subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu 
jipprevedu skemi ta' rimunerazzjoni biex 
jikkumpensaw kwalunkwe preġudizzju 
irraġonevoli għall-interessi leġittimi tad-
detenturi tad-drittijiet. Id-detenturi tad-
drittijiet jistgħu fi kwalunkwe ħin, abbażi 
ta' evidenza raġonevoli, joġġezzjonaw li x-
xogħol jew materjal ieħor tagħhom 
jiitqiesu li mhumiex fis-suq u jkunu 
jistgħu jeskludu l-applikazzjoni tal-
eċċezzjoni prevista fl-ewwel subparagrafu.

Or. en

Emenda 688
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-Istati Membri għandhom, 
f'konsultazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet, l-organizzazzjonijiet ta' 
mmaniġġjar kollettiv u l-istituzzjonijiet 
tal-wirt kulturali, jevalwaw l-effikaċja ta' 
dawn is-soluzzjonijiet ta' liċenzjar.

Or. en
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Emenda 689
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-mekkaniżmu legali jista', fost l-
oħrajn, ikun ibbażat fuq liċenzjar kollettiv 
estiż, mandat legali jew preżunzjoni.

Or. en

Emenda 690
Julia Reda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-mekkaniżmu legali jista', fost l-
oħrajn, ikun ibbażat fuq liċenzjar kollettiv 
estiż, mandat legali jew preżunzjoni.

Or. en

Emenda 691
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu li l-eċċezzjoni adottata skont 
il-paragrafu 1 ma tapplikax b'mod 
ġenerali jew fir-rigward ta' tipi speċifiċi 
ta' xogħlijiet li mhumiex fis-suq jew 
materjal ieħor, sal-punt li liċenzji 
operattivi mhux esklussivi, konklużi bejn 
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv, 
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f'isem il-membri tagħha, u istituzzjoni tal-
wirt kulturali, stabbiliment edukattiv jew 
ċentru ta' dokumentazzjoni mhux 
kummerċjali ieħor, u li jawtorizzaw l-użi 
previsti fil-paragrafu 1, jeżistu u huma 
faċilment disponibbli. F'dan il-każ, tali 
liċenzji mhux esklussivi jistgħu jiġu estiżi 
jew preżunti li japplikaw għad-detenturi 
tad-drittijiet tal-istess kategorija bħal 
dawk koperti mil-liċenzji li mhumiex 
rappreżentati mill-organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv, bil-kundizzjoni li:

(a) l-organizzazzjoni ta' mmaniġġjar 
kollettiv għandha, abbażi ta' mandati mid-
detenturi tad-drittijiet, li jirrappreżentaw 
b'mod mifrux lid-detenturi tad-drittijiet 
fil-kategorija tax-xogħlijiet jew materjal 
ieħor u tad-drittijiet li huma s-suġġett tal-
liċenzja:

(b) huwa garantit trattament ugwali lid-
detenturi tad-drittijiet kollha f'dak li 
għandu x'jaqsam mat-termini tal-liċenzja;

(c) id-detenturi tad-drittijiet kollha jkunu 
jistgħu fi kwalunkwe waqt, fuq il-bażi ta'
evidenza raġonevoli, joġġezzjonaw li x-
xogħlijiet jew materjal ieħor tagħhom 
jitqiesu bħala li mhumiex fis-suq u 
jeskludu l-applikazzjoni tal-liċenzja għax-
xogħlijiet jew materjal ieħor tagħhom.

Or. en

Emenda 692
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-drittijiet previsti fl-Artikoli 2 u 3 tad-
Direttiva 2001/29/KE, l-Artikoli 5(a) u 
7(1) tad-Direttiva 96/9/KE, l-Artikolu 4(1) 
tad-Direttiva 2009/24/KE u l-
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Artikolu 11(1) ta' din id-Direttiva sabiex 
jippermettu lill-istituzzjonijiet tal-wirt 
kulturali, jagħmlu kopji ta' xogħlijiet li 
mhumiex fis-suq li jinsabu fil-
kollezzjonijiet tagħhom disponibbli 
online, bil-kundizzjoni li:

(a) jiġi indikat l-isem tal-awtur jew 
kwalunkwe detentur tad-dritt 
identifikabbli ieħor, sakemm dan ma 
jinstabx li jkun impossibbli;

(b) id-detenturi tad-drittijiet kollha jkunu 
jistgħu f'kull ħin joġġezzjonaw li x-xogħol 
jew materjal ieħor tagħhom jitqiesu bħala 
li mhumiex fis-suq u jeskludu l-
applikazzjoni tal-eċċezzjoni għax-
xogħlijiet jew materjal ieħor tagħhom.

Or. en

Emenda 693
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu għal eċċezzjonijiet għad-
drittijiet previsti fl-Artikoli 2 u 3 tad-
Direttiva 2001/29/KE, l-Artikolu 5(a) u l-
Artikolu 7(1) tad-Direttiva 96/9/KE, l-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2009/24/KE, u 
l-Artikolu 11(1) ta' din id-Direttiva, sabiex 
l-istituzzjonijiet tal-wirt kulturali jkunu 
permessi jagħmlu kopji tax-xogħlijiet li 
mhumiex fis-suq li jinsabu b'mod 
permanenti fil-kollezzjonijiet tagħhom 
disponibbli b'mod pubbliku għal finijiet 
mhux kummerċjali fuq is-siti web 
tagħhom, kemm-il darba l-isem tal-awtur 
jew ta' detentur identifikabbli ieħor tad-
drittijiet jiġi indikat, sakemm tali 
indikazzjoni ma tirriżultax li tkun
impossibbli.
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Or. en

Emenda 694
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
li l-eċċezzjoni adottata skont il-
paragrafu 1a ma tapplikax f'setturi jew 
għal tipi ta' xogħlijiet fejn soluzzjonijiet 
ibbażati fuq liċenzjar kollettiv estiż previsti 
fil-paragrafu 1 huma disponibbli. L-Istati 
Membri għandhom, f'konsultazzjoni ma' 
awturi, detenturi tad-drittijiet oħra, 
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv u istituzzjonijiet tal-wirt kulturali, 
jiddeterminaw id-disponibbiltà ta' 
soluzzjonijiet ibbażati fuq liċenzjar 
kollettiv estiż għal setturi jew tipi ta' 
xogħlijiet speċifiċi.

Or. en

Emenda 695
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri għandhom, 
b'konsultazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet, l-organizzazzjonijiet ta' 
mmaniġġjar kollettiv u l-istituzzjonijiet 
tal-wirt kulturali, jiżguraw li r-rekwiżiti 
użati biex jiġi ddeterminat jekk xogħlijiet 
u materjal ieħor jistgħux jiġu lliċenzjati 
skont il-paragrafu 1 jew użati skont il-
paragrafu 1a ma jmorrux lil hinn minn 
dak meħtieġ u raġonevoli u ma 
jipprekludux il-possibbiltà li 
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jiddeterminaw l-istatus mhux 
kummerċjali ta' kollezzjoni bħala entità 
sħiħa, meta huwa raġonevoli li jiġi 
preżunt li x-xogħlijiet jew materjal ieħor 
fil-kollezzjoni mhumiex fis-suq. Fi 
kwalunkwe każ, ix-xogħlijiet li ġew 
ippubblikati l-ewwel darba mill-inqas 
10 snin ilu għandhom jitqiesu li 
m'għadhomx fis-suq, mingħajr 
preġudizzju għall-possibbiltà għad-
detenturi ta' drittijiet li joġġezzjonaw li x-
xogħlijiet jew materjal ieħor tagħhom 
jitqiesu bħala li mhumiex fis-suq skont il-
paragrafu 1 jew 1a.

Or. en

Emenda 696
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Xogħol jew materji oħra 
għandhom jitqiesu li mhumiex fis-suq 
meta x-xogħol jew materja oħra kollha, 
fit-traduzzjonijiet, verżjonijiet u 
manifestazzjonijiet kollha tagħhom, ma 
jkunux disponibbli għall-pubbliku 
permezz tal-mezzi tas-soltu tal-kummerċ u 
ma jistgħux jiġu mistennija li jkunu.

imħassar

L-Istati Membri għandhom, 
b'konsultazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet, l-organizzazzjonijiet ta'
mmaniġġjar kollettiv u l-istituzzjonijiet 
tal-wirt kulturali, jiżguraw li r-rekwiżiti 
użati biex jiġi ddeterminat jekk xogħlijiet 
u materji oħra jistgħux jiġu awtorizzati 
b'konformità mal-paragrafu 1 ma 
jmorrux lil hinn minn dak meħtieġ u 
raġonevoli u ma jipprekludix il-
possibbiltà li jiddeterminaw l-istatus 
mhux kummerċjali ta' kollezzjoni bħala 
entità sħiħa, meta jista' jiġi preżunt li x-
xogħlijiet jew il-materji l-oħra fil-
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kollezzjoni mhumiex fis-suq.

Or. en

Emenda 697
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Xogħol jew materji oħra għandhom 
jitqiesu li mhumiex fis-suq meta x-xogħol 
jew materja oħra kollha, fit-
traduzzjonijiet, verżjonijiet u 
manifestazzjonijiet kollha tagħhom, ma 
jkunux disponibbli għall-pubbliku 
permezz tal-mezzi tas-soltu tal-kummerċ u 
ma jistgħux jiġu mistennija li jkunu.

imħassar

Or. en

Emenda 698
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Xogħol jew materji oħra għandhom jitqiesu 
li mhumiex fis-suq meta x-xogħol jew 
materja oħra kollha, fit-traduzzjonijiet, 
verżjonijiet u manifestazzjonijiet kollha 
tagħhom, ma jkunux disponibbli għall-
pubbliku permezz tal-mezzi tas-soltu tal-
kummerċ u ma jistgħux jiġu mistennija li 
jkunu.

Xogħol jew materji oħra għandhom jitqiesu 
li mhumiex fis-suq meta x-xogħol jew 
materja oħra kollha, fit-traduzzjonijiet, 
verżjonijiet u manifestazzjonijiet kollha 
tagħhom, ma jkunux disponibbli għall-
pubbliku permezz tal-mezzi tas-soltu, 
faċilment aċċessibbli tal-kummerċ. 
Xogħlijiet li mhumiex fis-suq għandhom 
jinkludu wkoll xogħlijiet li qatt ma kienu, 
jew qatt ma kienu intenzjonati, li jkunu
fis-suq.

Or. en
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Emenda 699
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Xogħol jew materji oħra għandhom jitqiesu 
li mhumiex fis-suq meta x-xogħol jew 
materja oħra kollha, fit-traduzzjonijiet, 
verżjonijiet u manifestazzjonijiet kollha 
tagħhom, ma jkunux disponibbli għall-
pubbliku permezz tal-mezzi tas-soltu tal-
kummerċ u ma jistgħux jiġu mistennija li 
jkunu.

Xogħol jew materji oħra għandhom jitqiesu 
li mhumiex fis-suq meta x-xogħol jew 
materja oħra kollha, fil-verżjonijiet u l-
manifestazzjonijiet kollha tagħhom, ma 
jkunux disponibbli għall-pubbliku permezz 
tal-mezzi tas-soltu tal-kummerċ u ma 
jistgħux jiġu mistennija li jkunu
disponibbli fl-Istati Membri fejn l-
istituzzjoni tal-wirt kulturali tkun 
stabbilita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li t-traduzzjonijiet ma jiġux inklużi fl-ewwel subparagrafu, peress li dan l-approċċ 
ma jiħux inkunsiderazzjoni d-diversità lingwistika u kulturali tal-Istati Membri. Dan l-
approċċ jista' jkollu effett negattiv fuq id-diversità kulturali, peress li ċerti verżjonijiet 
lingwistiċi ta' xogħol jistgħu jisparixxu minħabba li dawn ma jkunux jistgħu jiġu kkunsidrati 
bħala li mhumiex fis-suq filwaqt li verżjoni lingwistika oħra tkun għadha disponibbli. L-
istatus mhuwiex fis-suq għandu jiġi vvalutat f'kull pajjiż b'mod separat u mhux fil-livell tal-
UE.

Emenda 700
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom, 
b'konsultazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet, l-organizzazzjonijiet ta'
mmaniġġjar kollettiv u l-istituzzjonijiet tal-
wirt kulturali, jiżguraw li r-rekwiżiti użati 
biex jiġi ddeterminat jekk xogħlijiet u 
materji oħra jistgħux jiġu awtorizzati 

L-Istati Membri għandhom, 
b'konsultazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet, l-organizzazzjonijiet ta'
mmaniġġjar kollettiv, l-istituzzjonijiet tal-
wirt kulturali, l-istabbilimenti edukattivi 
jew ċentri ta' dokumentazzjoni mhux 
kummerċjali oħra, jiżguraw li r-rekwiżiti 
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b'konformità mal-paragrafu 1 ma jmorrux 
lil hinn minn dak meħtieġ u raġonevoli u
ma jipprekludix il-possibbiltà li 
jiddeterminaw l-istatus mhux kummerċjali 
ta' kollezzjoni bħala entità sħiħa, meta jista'
jiġi preżunt li x-xogħlijiet jew il-materji l-
oħra fil-kollezzjoni mhumiex fis-suq.

użati biex jiġi ddeterminat jekk xogħlijiet u 
materji oħra jistgħux jitqiesu mhux fis-
suq, ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa 
raġonevoli u proporzjonat u ma 
jipprekludix il-possibbiltà li jiddeterminaw 
l-istatus mhux kummerċjali ta' kollezzjoni 
bħala entità sħiħa, meta jista' jiġi preżunt li 
x-xogħlijiet jew il-materji l-oħra fil-
kollezzjoni mhumiex fis-suq.

Or. en

Emenda 701
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu li jittieħdu miżuri xierqa ta'
reklamar dwar:

3. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu li jittieħdu miżuri xierqa u 
effettivi ta' reklamar dwar:

Or. en

Emenda 702
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-liċenzja, u b'mod partikolari l-
applikazzjoni tagħha għal detenturi tad-
drittijiet mhux rappreżentati;

(b) kwalunkwe liċenzja, u b'mod 
partikolari l-applikazzjoni tagħha għal 
detenturi tad-drittijiet mhux rappreżentati;

Or. en

Emenda 703
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-possibbiltà għad-detenturi tad-drittijiet li 
joġġezzjonaw, imsemmi fil-punt (c) tal-
paragrafu 1;

il-possibbiltà għad-detenturi tad-drittijiet li 
joġġezzjonaw, imsemmi fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1 u fil-punt
(c) tal-paragrafu 1a;

Or. en

Emenda 704
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 huma mfittxija minn 
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv li 
hija rappreżentattiv tal-Istat Membru fejn:

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 fl-Istat Membru fejn:

Or. en

Emenda 705
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-istituzzjoni tal-wirt kulturalitkun 
stabbilita, meta Stat Membru jew pajjiż 
terz ma jistax jiġi determinat, wara sforzi 
raġonevoli, skont il-punti (a) u (b).

(c) l-istituzzjoni tal-wirt kulturali, l-
istabbiliment edukattiv jew iċ-ċentru tad-
dokumentazzjoni mhux kummerċjali 
huma stabbiliti meta Stat Membru jew 
pajjiż terz ma jistax jiġi determinat
faċilment, skont il-punti (a) u (b).

Or. en
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Emenda 706
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-paragrafi 1, 2 u 3 ma 
għandhomx japplikaw għal xogħlijiet jew 
materji oħra ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi 
ħlief fejn japplikaw il-punti (a) u (b) tal-
paragrafu 4.

imħassar

Or. en

Emenda 707
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-paragrafi 1, 2 u 3 ma 
għandhomx japplikaw għal xogħlijiet jew 
materji oħra ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi 
ħlief fejn japplikaw il-punti (a) u (b) tal-
paragrafu 4.

imħassar

Or. en

Emenda 708
Jytte Guteland

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a

Użu fil-livell nazzjonali minn 
istituzzjonijiet tal-wirt kulturali tax-
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xogħlijiet fil-kollezzjoni tagħhom

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
Artikolu 7 ma għandux japplika 
f'sitwazzjonijiet fejn ftehim kollettiv bejn 
organizzazzjoni u istituzzjoni ta' wirt 
kulturali dwar l-użu f'dak l-Istat Membru 
tax-xogħlijiet jew ta' materjal ieħor fil-
kollezzjoni tal-istituzzjoni, minħabba l-liġi 
nazzjonali, jiġi estiż biex japplika wkoll 
għad-drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet 
mhux irrappreżentati mill-
organizzazzjoni.

Or. en

Emenda 709
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar

Użi transfruntieri

1. Ix-xogħlijiet jew materji oħra koperti 
b'liċenzja mogħtija b'konformità mal-
Artikolu 7 tista' tintuża fl-istituzzjoni tal-
wirt kulturali b'konformità mat-termini 
tal-liċenzja fl-Istati Membri kollha.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-informazzjoni li tippermetti l-
identifikazzjoni tax-xogħlijiet jew materji 
oħra koperti b'liċenzja mogħtija 
b'konformità mal-Artikolu 7 u l-
informazzjoni dwar il-possibbiltà li d-
detenturi tad-drittijiet joġġezzjonaw 
msemmija fl-Artikolu 7(1)(c) għandhom 
ikunu pubblikament aċċessibbli f'portal 
online wieħed għal tal-anqas sitt xhur 
qabel ma jiġu diġitizzati, distribwiti, 
ikkomunikata lill-pubbliku jew magħmula 
disponibbli fi Stati Membri oħra minbarra 
dak fejn tkun ingħatat il-liċenzja, u għat-
tul ta' żmien kollu tal-liċenzja.
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3. Il-portal msemmi fil-paragrafu 2 
għandu jiġi stabbilit u amministrat mill-
Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-
Unjoni Ewropea skont ir-Regolament 
(UE) Nru 386/2012.

Or. fr

Emenda 710
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ix-xogħlijiet jew materji oħra 
koperti b'liċenzja mogħtija b'konformità 
mal-Artikolu 7 tista' tintuża fl-istituzzjoni 
tal-wirt kulturali b'konformità mat-
termini tal-liċenzja fl-Istati Membri 
kollha.

imħassar

Or. fr

Emenda 711
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ix-xogħlijiet jew materji oħra
koperti b'liċenzja mogħtija b'konformità 
mal-Artikolu 7 tista' tintużafl-istituzzjoni
tal-wirt kulturali b'konformità mat-termini 
tal-liċenzja fl-Istati Membri kollha.

1. Ix-xogħlijiet jew materji oħra użati
b'konformità mal-Artikolu 7 jistgħu 
jintużaw mill-istituzzjoni tal-wirt kulturali 
fl-Istati Membri kollha.

Or. en

Emenda 712
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ix-xogħlijiet jew materji oħra
koperti b'liċenzja mogħtija b'konformità
mal-Artikolu 7 tista' tintużafl-istituzzjoni
tal-wirt kulturali b'konformità mat-termini 
tal-liċenzja fl-Istati Membri kollha.

1. Ix-xogħlijiet li mhumiex fis-suq
jew materji oħra jistgħu jintużaw,
b'konformità mal-Artikolu 7 minn 
istituzzjonijiet tal-wirt kulturali fl-Istati 
Membri kollha.

Or. en

Emenda 713
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni li tippermetti l-
identifikazzjoni tax-xogħlijiet jew materji 
oħra koperti b'liċenzja mogħtija 
b'konformità mal-Artikolu 7 u l-
informazzjoni dwar il-possibbiltà li d-
detenturi tad-drittijiet joġġezzjonaw 
msemmija fl-Artikolu 7(1)(c) għandhom 
ikunu pubblikament aċċessibbli f'portal 
online wieħed għal tal-anqas sitt xhur 
qabel ma jiġu diġitizzati, distribwiti, 
ikkomunikata lill-pubbliku jew magħmula 
disponibbli fi Stati Membri oħra minbarra 
dak fejn tkun ingħatat il-liċenzja, u għat-
tul ta' żmien kollu tal-liċenzja.

imħassar

Or. fr

Emenda 714
Daniel Buda

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

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni li tippermetti l-
identifikazzjoni tax-xogħlijiet jew materji 
oħra koperti b'liċenzja mogħtija 
b'konformità mal-Artikolu 7 u l-
informazzjoni dwar il-possibbiltà li d-
detenturi tad-drittijiet joġġezzjonaw 
msemmija fl-Artikolu 7(1)(c) għandhom 
ikunu pubblikament aċċessibbli f'portal 
online wieħed għal tal-anqas sitt xhur qabel 
ma jiġu diġitizzati, distribwiti, 
ikkomunikata lill-pubbliku jew magħmula 
disponibbli fi Stati Membri oħraminbarra 
dak fejn tkun ingħatat il-liċenzja, u għat-tul 
ta' żmien kollu tal-liċenzja.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. ro

Emenda 715
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni li tippermetti l-
identifikazzjoni tax-xogħlijiet jew materji 
oħra koperti b'liċenzja mogħtija 
b'konformità mal-Artikolu 7 u l-
informazzjoni dwar il-possibbiltà li d-
detenturi tad-drittijiet joġġezzjonaw 
msemmija fl-Artikolu 7(1)(c) għandhom 
ikunu pubblikament aċċessibbli f'portal 
online wieħed għal tal-anqas sitt xhur qabel 
ma jiġu diġitizzati, distribwiti, 
ikkomunikata lill-pubbliku jew magħmula 
disponibbli fi Stati Membri oħraminbarra 
dak fejn tkun ingħatat il-liċenzja, u għat-tul 
ta' żmien kollu tal-liċenzja.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni li tippermetti l-
identifikazzjoni tax-xogħlijiet jew materji 
oħra koperti mill-Artikolu 7 u l-
informazzjoni dwar il-possibbiltà li d-
detenturi tad-drittijiet joġġezzjonaw 
msemmija fl-Artikolu 7(1)(c) għandhom 
ikunu pubblikament aċċessibbli f'portal 
online wieħed għal tal-anqas sitt xhur qabel 
ma jiġu diġitizzati, distribwiti, 
ikkomunikata lill-pubbliku jew magħmula 
disponibbli fi Stati Membri oħraminbarra 
dak fejn tkun ingħatat il-liċenzja, u għat-tul 
ta' żmien kollu tal-liċenzja.

Or. en
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Emenda 716
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni li tippermetti l-
identifikazzjoni tax-xogħlijiet jew materji 
oħra koperti b'liċenzja mogħtija 
b'konformità mal-Artikolu 7 u l-
informazzjoni dwar il-possibbiltà li d-
detenturi tad-drittijiet joġġezzjonaw 
msemmija fl-Artikolu 7(1)(c) għandhom 
ikunu pubblikament aċċessibbli f'portal 
online wieħed għal tal-anqas sitt xhur qabel 
ma jiġu diġitizzati, distribwiti, 
ikkomunikata lill-pubbliku jew magħmula 
disponibbli fi Stati Membri oħraminbarra 
dak fejn tkun ingħatat il-liċenzja, u għat-
tul ta' żmien kollu tal-liċenzja.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni li tippermetti l-
identifikazzjoni tax-xogħlijiet jew materji 
oħra użati b'konformità mal-Artikolu 7 u l-
informazzjoni dwar il-possibbiltà li d-
detenturi tad-drittijiet joġġezzjonaw 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 7(1) u l-Artikolu 7(1a)(c) 
għandhom ikunu aċċessibbli b'mod 
permanenti, faċli u effettiv f'portal online 
wieħed pubbliku, u fi kwalunkwe każ għal 
tal-anqas sitt xhur qabel ma jiġu diġitizzati, 
distribwiti, ikkomunikata lill-pubbliku jew 
magħmula disponibbli fi Stati Membri.

Or. en

Emenda 717
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-portal msemmi fil-paragrafu 2 
għandu jiġi stabbilit u amministrat mill-
Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-
Unjoni Ewropea skont ir-Regolament 
(UE) Nru 386/2012.

imħassar

Or. fr

Emenda 718
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Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
djalogu regolari bejn l-utenti 
rappreżentattivi u l-organizzazzjonijiet tad-
detenturi tad-drittijiet, u kull parti 
interessata rilevanti oħra, li fuq bażi 
settorjali jrawmu r-rilevanza u l-utilità tal-
mekkaniżmi ta' liċenzjarimsemmija fl-
Artikolu 7(1), jiżguraw l-effettività tas-
salvagwardji għad-detenturi tad-drittijiet 
imsemmija f'dan il-Kapitolu, notevolment 
fir-rigward tal-miżuri ta' pubbliċità, u, jekk 
ikun il-każ jassistu fl-istabbiliment tar-
rekwiżiti msemmija fit-tieni subparagrafu 
tal-Artikolu 7(2).

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
djalogu regolari bejn l-utenti 
rappreżentattivi u l-organizzazzjonijiet tad-
detenturi tad-drittijiet, u kull parti 
interessata rilevanti oħra, li fuq bażi 
settorjali jrawmu l-effettività tal-miżuri 
applikati biex jimplimentaw l-eċċezzjoni 
msemmija fl-Artikolu 7, inkluża r-
rilevanza u l-utilità tal-mekkaniżmi ta' 
liċenzjarimsemmija fl-Artikolu 7(1), 
jiżguraw l-effettività tas-salvagwardji 
għad-detenturi tad-drittijiet imsemmija 
f'dan il-Kapitolu, notevolment fir-rigward 
tal-miżuri ta' pubbliċità, u, jekk ikun il-każ 
jassistu fl-istabbiliment tar-rekwiżiti 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 7(2).

Or. en

Emenda 719
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw
djalogu regolari bejn l-utenti 
rappreżentattivi u l-organizzazzjonijiet tad-
detenturi tad-drittijiet, u kull parti 
interessata rilevanti oħra, li fuq bażi 
settorjali jrawmu r-rilevanza u l-utilità tal-
mekkaniżmi ta' liċenzjar imsemmija fl-
Artikolu 7(1), jiżguraw l-effettività tas-
salvagwardji għad-detenturi tad-drittijiet 
imsemmija f'dan il-Kapitolu, notevolment 
fir-rigward tal-miżuri ta' pubbliċità, u, jekk 
ikun il-każ jassistu fl-istabbiliment tar-

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu
djalogu regolari bejn l-utenti 
rappreżentattivi u l-organizzazzjonijiet tad-
detenturi tad-drittijiet, u kull parti 
interessata rilevanti oħra, li fuq bażi 
settorjali jrawmu r-rilevanza u l-utilità tal-
mekkaniżmi ta' liċenzjar imsemmija fl-
Artikolu 7(1), jiżguraw l-effettività tas-
salvagwardji għad-detenturi tad-drittijiet 
imsemmija f'dan il-Kapitolu, notevolment 
fir-rigward tal-miżuri ta' pubbliċità, u, jekk 
ikun il-każ jassistu fl-istabbiliment tar-
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rekwiżiti msemmija fit-tieni subparagrafu 
tal-Artikolu 7(2).

rekwiżiti msemmija fit-tieni subparagrafu 
tal-Artikolu 7(2).

Or. fr

Emenda 720
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a

L-isfruttament ta' xogħlijiet awdjoviżivi 
Ewropej fi pjattaformi li joffru video-on-

demand

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-produtturi u l-persuni li jittrasferixxu d-
drittijiet jagħmlu l-aħjar sforzi tagħhom 
biex jagħmlu xogħlijiet awdjoviżivi 
Ewropej disponibbli għall-pubbliku tal-
anqas fuq pjattaforma waħda ta' video-
on-demand.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa sabiex jiżguraw l-
applikazzjoni tal-paragrafu 1, inkluż billi 
titħeġġeġ il-konklużjoni ta' ftehimiet 
professjonali bejn l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tal-awturi, inklużi l-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv tagħhom u l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tal-produtturi u partijiet 
ikkonċernati oħra, kif ukoll pjattaformi li 
joffru video-on-demand, f'kuntest akbar 
ta' sfruttament kontinwu ta' xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej.

Or. en

Emenda 721
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta għal direttiva
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Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a

L-isfruttament ta' xogħlijiet awdjoviżivi fi 
pjattaformi li joffru video-on-demand

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-produtturi u l-persuni li jittrasferixxu d-
drittijiet jagħmlu l-aħjar sforzi tagħhom 
biex jagħmlu xogħlijiet awdjoviżivi 
Ewropej tal-anqas fuq pjattaforma waħda 
ta' video-on-demand.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa sabiex jiżguraw l-
applikazzjoni tal-paragrafu 1, inkluż billi 
titħeġġeġ il-konklużjoni ta' ftehimiet 
professjonali bejn l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi ta' awturi u l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
produtturi u partijiet ikonċernati oħra, kif 
ukoll pjattaformi li joffru video-on-
demand, f'kuntest akbar ta' sfruttament 
kontinwu ta' xogħlijiet awdjoviżivi 
Ewropej.

Or. en

Emenda 722
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a

Id-dominju pubbliku

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ladarba x-xogħol jew materjal ieħor 
ikunu fid-dominju pubbliku, 
riproduzzjonijiet fidili, f'kull format jew 
mezz, sħaħ jew parzjali ta' dak ix-xogħol 
jew materjal, li ma jikkostitwixxux xogħol 
jew materjal ġodda, ma għandhomx 
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daqstant ikunu soġġetti għad-drittijiet tal-
awtur jew drittijiet relatati.

Or. en

Emenda 723
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn 
il-partijiet li jixtiequ jikkonkludu ftehim bl-
iskop li jagħmlu disponibbli xogħlijiet 
awdjoviżivi fuq pjattaformi li joffru video-
on-demand jiffaċċjaw diffikultajiet li 
jirrigwardaw il-ħruġ ta' liċenzji ta' drittijiet, 
jistgħu jiddependu fuq l-assistenza ta' korp 
imparzjali b'esperjenza rilevanti. Dak il-
korp għandu jipprovdi assistenza fin-
negozjati u biex jintlaħaq ftehim.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn 
il-partijiet li jixtiequ jikkonkludu ftehim bl-
iskop li jagħmlu disponibbli xogħlijiet 
awdjoviżivi fuq pjattaformi li joffru video-
on-demand jiffaċċjaw diffikultajiet li 
jirrigwardaw il-ħruġ ta' liċenzji ta' drittijiet, 
jistgħu jiddependu fuq l-assistenza ta' korp 
imparzjali b'esperjenza rilevanti. Dak il-
korp għandu jipprovdi assistenza fin-
negozjati u biex jintlaħaq ftehim.
Dan il-paragrafu mhuwiex applikabbli 
għall-għoti ta' liċenzji għax-xogħlijiet u 
materjal ieħor protetti mill-entitajiet 
soġġetti għall-Artikoli 3(a) u 2(3) tad-
Direttiva 2014/26/KE.

Or. fr

Emenda 724
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn 
il-partijiet li jixtiequ jikkonkludu ftehim bl-
iskop li jagħmlu disponibbli xogħlijiet 
awdjoviżivi fuq pjattaformi li joffru video-
on-demand jiffaċċjaw diffikultajiet li 
jirrigwardaw il-ħruġ ta' liċenzji ta' drittijiet, 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn 
il-partijiet li jixtiequ jikkonkludu ftehim bl-
iskop li jagħmlu disponibbli xogħlijiet 
awdjoviżivi fuq pjattaformi li joffru video-
on-demand jiffaċċjaw diffikultajiet li 
jirrigwardaw il-ħruġ ta' liċenzji ta' drittijiet, 
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jistgħu jiddependu fuq l-assistenza ta' korp 
imparzjali b'esperjenza rilevanti. Dak il-
korp għandu jipprovdi assistenza fin-
negozjati u biex jintlaħaq ftehim.

jistgħu jiddependu fuq l-assistenza ta' korp
pubbliku imparzjali b'esperjenza rilevanti. 
Dak il-korp għandu jipprovdi assistenza
imparzjali u affordabbli fin-negozjati u 
biex jintlaħaq ftehim.

Or. en

Emenda 725
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn 
il-partijiet li jixtiequ jikkonkludu ftehim bl-
iskop li jagħmlu disponibbli xogħlijiet 
awdjoviżivi fuq pjattaformi li joffru video-
on-demand jiffaċċjaw diffikultajiet li 
jirrigwardaw il-ħruġ ta' liċenzji ta' drittijiet, 
jistgħu jiddependu fuq l-assistenza ta' korp 
imparzjali b'esperjenza rilevanti. Dak il-
korp għandu jipprovdi assistenza fin-
negozjati u biex jintlaħaq ftehim.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn 
il-partijiet li jixtiequ jikkonkludu ftehim bl-
iskop li jagħmlu disponibbli xogħlijiet 
awdjoviżivi fuq pjattaformi li joffru video-
on-demand jiffaċċjaw diffikultajiet li 
jirrigwardaw il-ħruġ ta' liċenzji ta' drittijiet
awdjoviżivi, jistgħu jiddependu fuq l-
assistenza ta' korp imparzjali b'esperjenza 
rilevanti. Dak il-korp għandu jipprovdi 
assistenza fin-negozjati u biex jintlaħaq 
ftehim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi indirizzata l-ambigwità jenħtieġ li jiġi speċifikat li dan l-artikolu jikkonċerna biss 
il-liċenzjar awdjoviżiv.

Emenda 726
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn 
il-partijiet li jixtiequ jikkonkludu ftehim bl-
iskop li jagħmlu disponibbli xogħlijiet 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn 
il-partijiet rilevanti li jixtiequ jikkonkludu 
ftehim bl-iskop li jagħmlu disponibbli 
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awdjoviżivi fuq pjattaformi li joffru video-
on-demand jiffaċċjaw diffikultajiet li 
jirrigwardaw il-ħruġ ta' liċenzji ta' drittijiet, 
jistgħu jiddependu fuq l-assistenza ta' korp 
imparzjali b'esperjenza rilevanti. Dak il-
korp għandu jipprovdi assistenza fin-
negozjati u biex jintlaħaq ftehim.

xogħlijiet awdjoviżivi fuq pjattaformi li 
joffru video-on-demand jiffaċċjaw 
diffikultajiet li jirrigwardaw il-ħruġ ta' 
liċenzji ta' drittijiet, jistgħu jiddependu fuq 
l-assistenza ta' korp imparzjali b'esperjenza 
rilevanti. Dak il-korp għandu jipprovdi 
assistenza biex jiffaċilita n-negozjati.

Or. ro

Emenda 727
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn
il-partijiet li jixtiequ jikkonkludu ftehim 
bl-iskop li jagħmlu disponibbli xogħlijiet 
awdjoviżivi fuq pjattaformi li joffru video-
on-demand jiffaċċjaw diffikultajiet li 
jirrigwardaw il-ħruġ ta' liċenzji ta' drittijiet, 
jistgħu jiddependu fuq l-assistenza ta' korp 
imparzjali b'esperjenza rilevanti. Dak il-
korp għandu jipprovdi assistenza fin-
negozjati u biex jintlaħaq ftehim.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn
l-SMEs li jixtiequ jikkonkludu ftehim bl-
iskop li jagħmlu disponibbli xogħlijiet 
awdjoviżivi fuq pjattaformi li joffru video-
on-demand jiffaċċjaw diffikultajiet li 
jirrigwardaw il-ħruġ ta' liċenzji ta' drittijiet, 
jistgħu jiddependu fuq l-assistenza ta' korp 
imparzjali b'esperjenza rilevanti. Dak il-
korp għandu jipprovdi assistenza fin-
negozjati u biex jintlaħaq ftehim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tfittex li tiċċara l-intenzjoni wara dan l-artikolu, peress li huma l-SMEs, il-partijiet 
li jiffaċċjaw diffikultajiet li jirrigwardaw il-liċenzjar ta' drittijiet.

Emenda 728
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
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Depożitu Legali tal-Unjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-pubblikazzjonijiet koperti mir-rekwiżiti 
tad-depożitu legali nazzjonali u 
ppubblikati fi ħdan l-Unjoni jew relatati 
ma' kwistjonijiet tal-Unjoni għandhom 
ukoll ikunu soġġetti għad-Depożitu Legali 
tal-Unjoni.

2. Il-Librerija tal-Parlament Ewropew 
għandha tkun intitolata li tikkonsenja, bla 
ħlas, kopja waħda ta' kull pubblikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.

3. L-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 
għandu jsir taħt termini ekwivalenti bħar-
rekwiżiti tad-depożitu nazzjonali u 
għandu japplika għall-pubblikaturi, l-
istampaturi u l-importaturi tal-
pubblikazzjonijiet għax-xogħlijiet li 
jippubblikaw, jistampaw jew jimportaw fl-
Unjoni. L-Istati Membri għandhom 
jippermettu l-ġbir bl-ingrossa u l-
konsenja bl-ingrossa ta' pubblikazzjonijiet 
msemmija fil-paragrafu 1 minn libreriji 
nazzjonali jew aġenti maħtura oħra.

4. Mill-jum tal-konsenja lil-Librerija tal-
Parlament Ewropew, il-pubblikazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
isiru parti mill-kollezzjoni permanenti tal-
Librerija tal-Parlament Ewropew. Dawn 
għandhom ikunu disponibbli għall-utenti 
tas-servizzi tal-Librerija tal-Parlament 
Ewropew.

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta deċiżjonijiet u atti 
delegati biex tispeċifika l-modalitajiet 
relatati mal-konsenja lil-Librerija tal-
Parlament Ewropew tal-pubblikazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 kif ukoll tal-
pubblikazzjonijiet maħluqa jew 
ippubblikati mill-Unjoni u l-istituzzjonijiet 
tagħha.

Or. en

Emenda 729
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Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
produtturi u ċ-ċessjonarji ta' drittijiet 
ikunu marbuta b'obbligu ta' tfittxija tal-
użu relatat max-xogħlijiet awdjoviżivi 
Ewropej li jinkludu t-tqegħid għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku tal-imsemmija 
xogħlijiet fuq il-pjattaformi video-on-
demand.

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
xierqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-
obbligu ta' mezzi previst fil-paragrafu 1, 
b'mod partikolari bit-tħeġġiġ tal-
konklużjoni ta' ftehimiet professjonali 
bejn l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
tal-awturi u l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tal-produtturi u partijiet 
oħra, kif ukoll il-pjattaformi video-on-
demand, f'kuntest ta' użu relatat max-
xogħlijiet awdjoviżivi.

Or. fr

Emenda 730
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 10b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10b

Dawn id-dispożizzjonijiet huma mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli 
relatati mal-kronoloġija tal-midja, tal-
libertà ta' produttur jew ta' distributur li 
jippermetti drittijiet esklussivi ta' 
sfruttament għax-xogħlijiet awdjoviżivi 
inkwistjoni, u tal-libertà ta' xandar jew ta' 
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pjattaforma ta' video-on-demand li jiksbu 
u jxerrdu jew iqiegħdu għad-dispożizzjoni
fuq talba x-xogħlijiet tal-għażla tagħhom, 
fir-rispett tal-libertà u r-responsabbiltà 
editorjali tagħhom.

Or. fr

Emenda 731
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Jan Philipp Albrecht, Max Andersson, Petras 
Auštrevičius, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, 
Reinhard Bütikofer, Matt Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, 
Pascal Durand, Stefan Eck, Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura 
Ferrara, Thomas Händel, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, 
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine 
Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, 
Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Judith Sargentini, Marietje Schaake, 
Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario 
Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, 
Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Gabriele Zimmer, Laura Agea, Luke Ming 
Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, Rosa D'Amato, Marco Valli, Matthijs van 
Miltenburg, Florent Marcellesi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa fir-rigward tal-użi diġitali

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-
istampa bid-drittijiet previsti fl-Artikolu 2 
u l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2001/29/KE 
dwar l-użu diġitali tal-pubblikazzjonijiet 
stampati tagħhom.

2. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom iħallu kif inhuma u ma 
għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-
Unjoni lill-awturi u lil detenturi oħra tad-
drittijiet, fir-rigward ta' xogħolhom u 
materji oħra inklużi f'pubblikazzjoni tal-
istampa. Dawn id-drittijiet ma jistgħux 
jiġu invokati kontra dawn l-awturi u 
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detenturi tad-drittijiet oħra u, b'mod 
partikolari, ma jistgħux jiġu miċħuda 
mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-
xogħlijiet tagħhom u materji oħra 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-
istampa, li jkunu jinstabu fihom.

3. L-Artikoli 5 sa 8 tad-
Direttiva 2001/29/KE u d-
Direttiva 2012/28/UE għandhom 
japplikaw mutatis mutandis fir-rigward 
tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

4. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiskadu 20 sena wara l-
pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni tal-
istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

Or. en

Emenda 732
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa fir-rigward tal-użi diġitali

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-
istampa bid-drittijiet previsti fl-Artikolu 2 
u l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2001/29/KE 
dwar l-użu diġitali tal-pubblikazzjonijiet 
stampati tagħhom.

2. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom iħallu kif inhuma u ma 
għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-
Unjoni lill-awturi u lil detenturi oħra tad-
drittijiet, fir-rigward ta' xogħolhom u 
materji oħra inklużi f'pubblikazzjoni tal-
istampa. Dawn id-drittijiet ma jistgħux 
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jiġu invokati kontra dawn l-awturi u 
detenturi tad-drittijiet oħra u, b'mod 
partikolari, ma jistgħux jiġu miċħuda 
mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-
xogħlijiet tagħhom u materji oħra 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-
istampa, li jkunu jinstabu fihom.

3. L-Artikoli 5 sa 8 tad-
Direttiva 2001/29/KE u d-
Direttiva 2012/28/UE għandhom 
japplikaw mutatis mutandis fir-rigward 
tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

4. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiskadu 20 sena wara l-
pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni tal-
istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

Or. en

Emenda 733
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa fir-rigward tal-użi diġitali

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-
istampa bid-drittijiet previsti fl-Artikolu 2 
u l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2001/29/KE 
dwar l-użu diġitali tal-pubblikazzjonijiet 
stampati tagħhom.

2. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom iħallu kif inhuma u ma 
għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-
Unjoni lill-awturi u lil detenturi oħra tad-
drittijiet, fir-rigward ta' xogħolhom u 
materji oħra inklużi f'pubblikazzjoni tal-
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istampa. Dawn id-drittijiet ma jistgħux 
jiġu invokati kontra dawn l-awturi u 
detenturi tad-drittijiet oħra u, b'mod 
partikolari, ma jistgħux jiġu miċħuda 
mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-
xogħlijiet tagħhom u materji oħra 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-
istampa, li jkunu jinstabu fihom.

3. L-Artikoli 5 sa 8 tad-
Direttiva 2001/29/KE u d-
Direttiva 2012/28/UE għandhom 
japplikaw mutatis mutandis fir-rigward 
tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

4. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiskadu 20 sena wara l-
pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni tal-
istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' dritt relatat ġdid għall-pubblikaturi rigward l-użi online ta' ċerti 
pubblikazzjonijiet speċifikati kif definit fl-Artikolu 2 u fil-premessi relatati mhijiex raġonevoli. 
Id-dritt il-ġdid ippjanat jagħmel distinzjoni bejn tipi differenti ta' pubblikazzjonijiet 
ġurnalistiċi u ma jkunx ibbażat fuq jekk tali pubblikazzjonijiet humiex protetti bid-drittijiet 
tal-awtur, iżda fuq ċerti kriterji oħra. Għalhekk jidher li joħloq protezzjoni parallela flimkien 
mad-drittijiet tal-awtur fuq ċerti pubblikazzjonijiet.

Emenda 734
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Marju Lauristin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa fir-rigward tal-użi diġitali

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-
istampa bid-drittijiet previsti fl-Artikolu 2 
u l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2001/29/KE 
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dwar l-użu diġitali tal-pubblikazzjonijiet 
stampati tagħhom.

2. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom iħallu kif inhuma u ma 
għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-
Unjoni lill-awturi u lil detenturi oħra tad-
drittijiet, fir-rigward ta' xogħolhom u 
materji oħra inklużi f'pubblikazzjoni tal-
istampa. Dawn id-drittijiet ma jistgħux 
jiġu invokati kontra dawn l-awturi u 
detenturi tad-drittijiet oħra u, b'mod 
partikolari, ma jistgħux jiġu miċħuda 
mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-
xogħlijiet tagħhom u materji oħra 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-
istampa, li jkunu jinstabu fihom.

3. L-Artikoli 5 sa 8 tad-
Direttiva 2001/29/KE u d-
Direttiva 2012/28/UE għandhom 
japplikaw mutatis mutandis fir-rigward 
tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

4. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiskadu 20 sena wara l-
pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni tal-
istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' dritt għall-pubblikaturi tal-istampa mhijiex meħtieġa peress li l-
pubblikaturi diġà huma protetti mil-liġi dwar id-drittijiet tal-awtur, ibbażata fuq it-
trasferimenti jew il-liċenzji tad-drittijiet tal-awtur mill-awturi rispettivi. L-isfidi li qed 
jiffaċċja bħalissa s-settur tal-aħbarijiet ma jistgħux jissolvew billi jingħataw drittijiet 
addizzjonali. Approċċ ibbażat fuq negozjati ta' sħubija, awtoregolamentazzjoni, għodod 
tekniċi eżistenti, mudelli kummerċjali ġodda u fuq kollox l-innovazzjoni, biex jiġi ppreservat 
aċċess miftuħ għall-informazzjoni, huwa aktar adatt għall-era diġitali.

Emenda 735
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa fir-rigward tal-użi diġitali

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-
istampa bid-drittijiet previsti fl-Artikolu 2 
u l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2001/29/KE 
dwar l-użu diġitali tal-pubblikazzjonijiet 
stampati tagħhom.

2. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom iħallu kif inhuma u ma 
għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-
Unjoni lill-awturi u lil detenturi oħra tad-
drittijiet, fir-rigward ta' xogħolhom u 
materji oħra inklużi f'pubblikazzjoni tal-
istampa. Dawn id-drittijiet ma jistgħux 
jiġu invokati kontra dawn l-awturi u 
detenturi tad-drittijiet oħra u, b'mod 
partikolari, ma jistgħux jiġu miċħuda 
mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-
xogħlijiet tagħhom u materji oħra 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-
istampa, li jkunu jinstabu fihom.

3. L-Artikoli 5 sa 8 tad-
Direttiva 2001/29/KE u d-
Direttiva 2012/28/UE għandhom 
japplikaw mutatis mutandis fir-rigward 
tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

4. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiskadu 20 sena wara l-
pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni tal-
istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

Or. en

Emenda 736
Pavel Svoboda

Proposta għal direttiva
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Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa fir-rigward tal-użi diġitali

1.L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-
istampa bid-drittijiet previsti fl-Artikolu 2 
u l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2001/29/KE 
dwar l-użu diġitali tal-pubblikazzjonijiet 
stampati tagħhom.

2.Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom iħallu kif inhuma u ma 
għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-
Unjoni lill-awturi u lil detenturi oħra tad-
drittijiet, fir-rigward ta' xogħolhom u 
materji oħra inklużi f'pubblikazzjoni tal-
istampa. Dawn id-drittijiet ma jistgħux 
jiġu invokati kontra dawn l-awturi u 
detenturi tad-drittijiet oħra u, b'mod 
partikolari, ma jistgħux jiġu miċħuda 
mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-
xogħlijiet tagħhom u materji oħra 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-
istampa, li jkunu jinstabu fihom.

3.L-Artikoli 5 sa 8 tad-
Direttiva 2001/29/KE u d-
Direttiva 2012/28/UE għandhom 
japplikaw mutatis mutandis fir-rigward 
tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

4.Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiskadu 20 sena wara l-
pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni tal-
istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

Or. cs

Emenda 737
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa fir-rigward tal-użi diġitali

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa

Or. fr

Emenda 738
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa fir-rigward tal-użi diġitali

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa

Or. de

Emenda 739
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, Marc 
Tarabella, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa fir-rigward tal-użi diġitali

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa

Or. en

Emenda 740
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa fir-rigward tal-użi diġitali

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa

Or. en

Emenda 741
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Pascal Arimont

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa fir-rigward tal-użi diġitali

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa

Or. en

Emenda 742
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa fir-rigward tal-użi diġitali

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet tal-pubblikaturi tal-pubblikazzjonijiet tal-istampa jenħtieġ li jkopru l-użi diġitali 
kif ukoll dawk analogi.

Emenda 743
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Proposta għal direttiva
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Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali 
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 744
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali 
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rilevanza tas-suq ta' mekkanżimu ta' intervent bħal dan għadha ma ġietx murija.

Emenda 745
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-

imħassar
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Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali 
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

Or. en

Emenda 746
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu tal-
pubblikazzjonijiet stampati tagħhom, 
inkluż id-dritt irrevokabbli għal 
rimunerazzjoni adegwata għal tali użu.
Dan id-dritt irrevokabbli għal 
rimunerazzjoni adegwata jista' jiġi 
infurzat biss minn organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv.

Or. de

Emenda 747
Mady Delvaux, Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin, Sorin Moisă

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali 
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali 
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom u 
għandhom jiżguraw li sehem ġust tad-
dħul mill-użu tad-dritt tal-pubblikaturi 
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tal-istampa jkun attribwit lill-ġurnalisti u 
lil impjegati oħra.

Or. en

Emenda 748
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE u l-Artikoli 3 u 9 
tad-Direttiva 2006/115/KE dwar l-użu tal-
pubblikazzjonijiet stampati tagħhom u dritt 
irrevokabbli biex tinkiseb rimunerazzjoni 
ġusta għat-tali użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubblikaturi tal-pubblikazzjonijiet tal-istampa jenħtieġ li jiġu ttrattati bl-istess mod bħal 
detenturi tad-drittijiet anċillari oħrajn bħal kumpaniji tal-produzzjoni tal-films, produtturi 
tal-fonogramma, stazzjonijiet tax-xandir, eċċ. Għalhekk, id-drittijiet tagħhom jenħtieġ li 
jkopru d-drittijiet bażiċi kollha irrispettivament mill-użu diġitali u/jew analogu.

L-introduzzjoni ta' dritt irrevokabbli biex tinkiseb rimunerazzjoni ġusta tipprevjeni lill-
operaturi ta' magna tat-tiftix li tiddomina s-suq milli jxekklu tali dritt, kif kien il-każ fil-
Ġermanja.

Emenda 749
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
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pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali 
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

pubblikazzjonijiet tal-istampa bi 
preżunzjoni ta' rappreżentanza tal-awturi 
ta' xogħlijiet letterjarji li jkunu jinsabu 
f'pubblikazzjonijiet u bil-possibbiltà legali 
li jfittxu f'isimhom stess meta jiddefendu 
d-drittijiet ta' dawn l-awturi dwar l-użu 
diġitali tal-pubblikazzjonijiet stampati 
tagħhom.

Or. en

Emenda 750
Kosma Złotowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali 
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE u fl-Artikoli 3 u 9 
tad-Direttiva 2006/115/KE dwar l-użu 
diġitali tal-pubblikazzjonijiet stampati 
tagħhom.

Or. en

Emenda 751
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali 
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

1. L-Istati Membri jistgħu, jekk 
jiddeċiedu hekk, jagħtu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa d-drittijiet
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali 
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.
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Or. fr

Emenda 752
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE u fl-Artikoli 3 u 9 
tad-Direttiva 2006/115/KE dwar l-użu tal-
pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tagħti biss drittijiet għal użi diġitali, filwaqt li r-rwol tal-pubblikatur u l-
investiment tal-pubblikatur fl-impriżi tal-pubblikazzjoni huma għal użi kemm stampati kif 
ukoll diġitali, indipendentement mill-metodu ta' disseminazzjoni. Detenturi oħrajn ta' drittijiet 
relatati jgawdu drittijiet sħaħ. Jekk jingħataw biss drittijiet għal użi diġitali, dan jagħti 
x'jifhem li l-edizzjoni stampata ma jistħoqqilhiex l-istess livell ta' protezzjoni, u b'hekk ma 
jkunux qegħdin jiġu kkunsidrati r-riproduzzjoni, id-distribuzzjoni u l-kiri/self mingħajr 
awtorizzazzjoni. Jekk ma jkunx hemm drittijiet analogi, dan ikun daqslikieku d-DVDs u s-CDs 
ma jkunux koperti għall-produtturi ta' films.

Emenda 753
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Constance Le Grip, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali 
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa u lill-
aġenziji tal-istampa bid-drittijiet previsti 
fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 
2001/29/KE dwar l-użu diġitali tal-
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pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

Or. fr

Emenda 754
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali 
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

1. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
lill-pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-
istampa bil-kapaċità legali li jfittxu 
f'isimhom stess meta jiddefendu d-
drittijiet tal-awturi dwar l-użu diġitali tal-
pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

Or. en

Emenda 755
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu tal-
pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

Or. en

Emenda 756
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, Marc 
Tarabella, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
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Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu tal-
pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

Or. en

Emenda 757
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Pascal Arimont

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu tal-
pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

Or. en

Emenda 758
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali
tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu tal-
pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.
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Or. de

Emenda 759
Mady Delvaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-użu privat u mhux 
kummerċjali ta' kontenut permezz ta'
links u mezzi oħra bħal ċitazzjonijiet, jkun 
eskluż mid-dispożizzjonijiet u d-drittijiet 
stabbiliti fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 760
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
li d-drittijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 u 
relatati mal-użu ta' siltiet tal-
pubblikazzjonijiet tal-istampa minn magni 
tat-tiftix u aggregaturi oħra jistgħu jiġu 
eżerċitati minn organizzazzjonijiet ta' 
mmaniġġjar kollettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jiġi kkunsidrat li hemm approċċi differenti rigward l-infurzar tad-dritt għal 
rimunerazzjoni ekwa, id-Direttiva jenħtieġ li mill-inqas tistipula li l-Istati Membri jistgħu 
jippermettu lill-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar kollettiv jeżerċitaw id-drittijiet. Huwa 
meħtieġ infurzar aħjar sabiex il-pubblikaturi tal-pubblikazzjonijiet tal-istampa jiġu pprovduti 
b'setgħa tan-negozjar suffiċjenti u sabiex l-atturi tas-suq b'saħħithom ma jitħallewx jimminaw 
id-drittijiet tagħhom.



PE604.544v01-00 50/118 AM\1124644MT.docx

MT

Emenda 761
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Sorin Moisă, 
Theresa Griffin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-pubblikaturi tal-
pubblikazzjonijiet tal-istampa bi dritt 
irrevokabbli li jiksbu rimunerazzjoni ekwa 
għall-użu tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa tagħhom.

Or. en

Emenda 762
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu għall-eċċezzjoni jew il-
limitazzjoni li ġejja fir-rigward tad-
drittijiet previsti fl-Artikolu 2 u l-
Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2001/29/KE 
fir-rigward tal-użu minn magni tat-tiftix u 
fornituri ta' servizzi li jipproċessaw il-
kontenut b'mod korrispondenti:

(a) Ir-riproduzzjoni ta' pubblikazzjonijiet 
tal-istampa stampati u elettroniċi għall-
iskop ta' indiċjar jew ksib ieħor tad-data 
sistematika komparabbli, u t-tqegħid ta'
siltiet għad-dispożizzjoni tal-pubbliku jew 
l-inkorporar b'modi oħra fl-offerti 
tagħhom stess, mill-fornituri tal-magni 
tat-tiftix u tal-fornituri tas-servizzi li 
jipproċessaw il-kontenut b'mod 
korrispondenti;
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(b) Siltiet minn pubblikazzjonijiet tal-
istampa li huma:

- kontenut testwali: silta ta' test mhux 
itwal minn [250] karattru inklużi spazji u 
intestatura;

- kontenut viżiv: thumbnail b'riżoluzzjoni 
massima ta' [250 x 250] tikka;

- kontenut tal-awdjo: siltiet tal-awdjo 
mhux itwal minn [30] sekonda;

- kontenut tal-vidjo: siltiet tal-vidjo mhux 
itwal minn [30] sekonda;

Fejn pubblikazzjoni tal-istampa tintuża 
fis-sens tal-punt (a), is-sors għandu 
dejjem jiġi ċitat b'mod ċar; id-deskritturi 
meħtieġa għal dan l-għan ma għandhomx 
jittieħdu inkunsiderazzjoni meta jiġu 
determinati s-siltiet ammissibbli stabbiliti 
fil-punt (b).

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri tal-magni tat-tiftix u s-servizzi li 
jipproċessaw il-kontenut b'mod 
korrispondenti, bħala kumpens għall-
eċċezzjoni jew il-limitazzjoni stabbilita fil-
punti (a) u (b) u l-kundizzjonijiet stabbiliti 
fit-tieni subparagrafu, għandhom ikunu 
obbligati li jwarrbu mill-inqas darba 
f'sena persentaġġ mid-dħul li jkunu 
rċevew mit-tħaddim tal-magna tat-tiftix 
u/jew mill-provvista tas-servizzi li 
jipproċessaw il-kontenut b'mod 
korrispondenti fit-territorju tal-Istati 
Membri matul is-sena li tiġi eżatt qabel 
dik li għaliha għandu jitħallas dan il-
kumpens. Dawn il-pagamenti għandhom 
ikunu dovuti b'mod sħiħ għad-detenturi 
tad-drittijiet tal-awtur jew id-drittijiet 
anċillari, inklużi l-produtturi tal-
pubblikazzjonijiet tal-istampa. L-
espressjoni "dħul" għandha tirreferi 
għar-rikavati miksuba mill-fornituri tal-
magni tat-tiftix u/jew mill-fornituri ta'
servizzi li jipproċessaw il-kontenut b'mod
korrispondenti u l-ħlas in natura qabel it-
tnaqqis tal-ispejjeż.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pubblikaturi tal-pubblikazzjonijiet tal-
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istampa jirċievu sehem minimu ta'
rimunerazzjoni li għandha titħallas skont 
it-tielet subparagrafu.

Or. en

Emenda 763
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li t-talba għall-ħlas ta' kumpens 
ġust kif stabbilit fit-tielet u fir-raba'
subparagrafu tal-paragrafu 1b jistgħu 
jiġu eżerċitati biss mill-organizzazzjonijiet 
ta' mmaniġġjar kollettiv b'mod konformi 
mad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) it-talba hija irrevokabbli u tista' tiġi 
assenjata biss lil organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv minn qabel; dan ma 
għandu japplika għall-ebda assenjament 
tat-talba minn awtur jew detentur ta'
drittijiet anċillari lill-pubblikaturi ta'
pubblikazzjoni tal-istampa li fiha x-
xogħol jew materjal tad-detentur tad-dritt 
għall-iskop li dawn jiġu ttrasferiti lejn 
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv;

(b) biex jevitaw li jiġi impost piż mhux 
raġonevoli, l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu li l-obbligu li jitħallas kumpens 
ekwu ma għandux japplika għal 
mikrointrapriżi jekk il-pagamenti jkunu 
manifestament mhux fi proporzjon 
raġonevoli għall-ispejjeż involuti fil-ġbir u 
l-amministrazzjoni tad-dħul;

(c) fejn parti intitolata għal talba ma 
tkunx trasferiet l-immaniġġjar tat-talba 
tagħha lejn organizzazzjoni ta' 
mmaniġġjar kollettiv, l-organizzazzjoni li 
timmaniġġja t-talbiet tal-istess kategorija 
għandha titqies li għandha l-mandat biex 
timmaniġġja t-talba tal-parti; fil-każ li 
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tkun eliġibbli aktar minn organizzazzjoni 
ta' mmaniġġjar kollettiv waħda, dawk l-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv għandhom jitqiesu li għandhom 
il-mandat b'mod konġunt; jekk parti 
intitolata għal talba tagħżel 
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv 
speċifika, allura dik l-organizzazzjoni 
għandha titqies li għandha l-mandat.

(d) parti intitolata għal talba għandu 
jkollha l-istess drittijiet u obbligi li 
jirriżultaw mill-ftehim bejn l-utent u l-
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv li 
titqies li għandha l-mandat biex 
timmaniġġja d-dritt ta' dik il-parti bħall-
partijiet għal talba li taw imandat lil dik l-
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv. 
il-parti intitolata għal talba tista' teżerċita 
t-talba tagħha f'perjodu, li għandu jiġi 
stabbilit mill-Istat Membru kkonċernat, 
ikkalkulat mid-data li fiha s-silta tal-
pubblikazzjoni tal-istampa rilevanti tkun 
saret disponibbli għall-pubbliku jew 
inkella inkorporata kif stabbilit fil-
paragrafu 1b, li ma jistax ikun inqas 
minn tliet snin.

Or. en

Emenda 764
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. F'intervalli regolari, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi t-tul tas-
siltiet tal-pubblikazzjonijiet tal-istampa kif 
stabbilit fil-punt (b) tal-paragrafu 1b, kif 
ukoll l-ammont tal-kumpens ġust kif 
stabbiliti fit-tielet u r-raba' subparagrafu 
ta' dak il-paragrafu u tadotta kwalunkwe 
emenda meħtieġa permezz ta' atti delegati.
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Or. en

Emenda 765
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom iħallu kif inhuma 
u ma għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-
Unjoni lill-awturi u lil detenturi oħra tad-
drittijiet, fir-rigward ta' xogħolhom u 
materji oħra inklużi f'pubblikazzjoni tal-
istampa. Dawn id-drittijiet ma jistgħux 
jiġu invokati kontra dawn l-awturi u 
detenturi tad-drittijiet oħra u, b'mod 
partikolari, ma jistgħux jiġu miċħuda 
mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-
xogħlijiet tagħhom u materji oħra 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-
istampa, li jkunu jinstabu fihom.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rilevanza tas-suq ta' mekkanżimu ta' intervent bħal dan għadha ma ġietx murija.

Emenda 766
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom iħallu kif inhuma 
u ma għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-
Unjoni lill-awturi u lil detenturi oħra tad-

imħassar
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drittijiet, fir-rigward ta' xogħolhom u 
materji oħra inklużi f'pubblikazzjoni tal-
istampa. Dawn id-drittijiet ma jistgħux 
jiġu invokati kontra dawn l-awturi u 
detenturi tad-drittijiet oħra u, b'mod 
partikolari, ma jistgħux jiġu miċħuda 
mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-
xogħlijiet tagħhom u materji oħra 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-
istampa, li jkunu jinstabu fihom.

Or. en

Emenda 767
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom iħallu kif inhuma 
u ma għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-
Unjoni lill-awturi u lil detenturi oħra tad-
drittijiet, fir-rigward ta' xogħolhom u 
materji oħra inklużi f'pubblikazzjoni tal-
istampa. Dawn id-drittijiet ma jistgħux 
jiġu invokati kontra dawn l-awturi u 
detenturi tad-drittijiet oħra u, b'mod 
partikolari, ma jistgħux jiġu miċħuda 
mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-
xogħlijiet tagħhom u materji oħra 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-
istampa, li jkunu jinstabu fihom.

imħassar

Or. en

Emenda 768
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom iħallu kif inhuma u 
ma għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-Unjoni 
lill-awturi u lil detenturi oħra tad-drittijiet, 
fir-rigward ta' xogħolhom u materji oħra 
inklużi f'pubblikazzjoni tal-istampa. Dawn 
id-drittijiet ma jistgħux jiġu invokati kontra 
dawn l-awturi u detenturi tad-drittijiet oħra 
u, b'mod partikolari, ma jistgħux jiġu 
miċħuda mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-
xogħlijiet tagħhom u materji oħra 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-
istampa, li jkunu jinstabu fihom.

2. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom iħallu kif inhuma u 
ma għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fis-sistemi ġuridiċi 
nazzjonali u fid-dritt tal-Unjoni lill-awturi 
u lil detenturi oħra tad-drittijiet, fir-rigward 
ta' xogħolhom u materji oħra inklużi 
f'pubblikazzjoni tal-istampa. Dawn id-
drittijiet ma jistgħux jiġu invokati kontra 
dawn l-awturi u detenturi tad-drittijiet oħra 
u, b'mod partikolari, ma jistgħux jiġu 
miċħuda mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-
xogħlijiet tagħhom u materji oħra 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-
istampa, li jkunu jinstabu fihom.

Or. fr

Emenda 769
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom iħallu kif inhuma u 
ma għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-Unjoni 
lill-awturi u lil detenturi oħra tad-drittijiet, 
fir-rigward ta' xogħolhom u materji oħra 
inklużi f'pubblikazzjoni tal-istampa. Dawn 
id-drittijiet ma jistgħux jiġu invokati kontra 
dawn l-awturi u detenturi tad-drittijiet oħra 
u, b'mod partikolari, ma jistgħux jiġu 
miċħuda mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-
xogħlijiet tagħhom u materji oħra 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-
istampa, li jkunu jinstabu fihom.

2. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom iħallu kif inhuma u 
ma għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 
kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-Unjoni 
lill-awturi, lill-artisti u lil detenturi oħra 
tad-drittijiet, fir-rigward ta' xogħolhom u 
materji oħra inklużi f'pubblikazzjoni tal-
istampa. Dawn id-drittijiet ma jistgħux jiġu 
invokati kontra dawn l-awturi u detenturi 
tad-drittijiet oħra u, b'mod partikolari, ma 
jistgħux jiġu miċħuda mid-dritt tagħhom li 
jisfruttaw ix-xogħlijiet tagħhom u materji 
oħra indipendentement mill-pubblikazzjoni 
tal-istampa, li jkunu jinstabu fihom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-artisti huma fil-fatt inklużi u għal skopijiet ta' koerenza, dan jenħtieġ li jiġi ddikjarat 
hawnhekk ukoll.

Emenda 770
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 41a – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 ma għandhomx jestendu għal 
atti ta' hyperlinking, peress li dawn ma 
jikkostitwux komunikazzjoni lill-pubbliku.

Or. de

Emenda 771
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Artikoli 5 sa 8 tad-
Direttiva 2001/29/KE u d-
Direttiva 2012/28/UE għandhom 
japplikaw mutatis mutandis fir-rigward 
tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 772
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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3. L-Artikoli 5 sa 8 tad-
Direttiva 2001/29/KE u d-
Direttiva 2012/28/UE għandhom 
japplikaw mutatis mutandis fir-rigward 
tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rilevanza tas-suq ta' mekkanżimu ta' intervent bħal dan għadha ma ġietx murija.

Emenda 773
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Artikoli 5 sa 8 tad-
Direttiva 2001/29/KE u d-
Direttiva 2012/28/UE għandhom 
japplikaw mutatis mutandis fir-rigward 
tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 774
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Artikoli 5 sa 8 tad-
Direttiva 2001/29/KE u d-
Direttiva 2012/28/UE għandhom 
japplikaw mutatis mutandis fir-rigward 
tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en
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Emenda 775
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Artikoli 5 sa 8 tad-Direttiva 
2001/29/KE u d-Direttiva 2012/28/UE 
għandhom japplikaw mutatis mutandis 
fir-rigward tad-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1.

3. L-aggregaturi tal-informazzjoni 
għandhom jużaw il-kontenut tal-edituri u 
l-aġenziji tal-istampa, u huma 
responsabbli għall-kontenut li jqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Or. fr

Emenda 776
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-edituri u l-aġenziji tal-istampa 
għandhom ikunu ggarantiti wkoll fil-
konfront tal-isfruttament tal-massa tal-
kontenut tagħhom, u b'mod partikolari 
fil-konfront tal-aggregaturi tal-
informazzjoni bl-istess mod bħad-
detenturi tad-drittijiet, b'mod partikolari 
permezz ta' liċenzji.

Or. fr

Emenda 777
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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4. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiskadu 20 sena 
wara l-pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni 
tal-istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rilevanza tas-suq ta' mekkanżimu ta' intervent bħal dan għadha ma ġietx murija.

Emenda 778
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiskadu 20 sena 
wara l-pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni 
tal-istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 779
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiskadu 20 sena 
wara l-pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni 
tal-istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

imħassar
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Or. en

Emenda 780
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiskadu 20 sena 
wara l-pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni 
tal-istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 781
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Daniel Buda, Pascal Arimont

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiskadu 20 sena
wara l-pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni 
tal-istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

4. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiskadu 15-il sena
wara l-pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni 
tal-istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

Or. en

Emenda 782
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiskadu 20 sena
wara l-pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni 
tal-istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

4. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiskadu 30 sena
wara l-pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni 
tal-istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

Or. en

Emenda 783
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 
1 għandhom jiskadu 20 sena wara l-
pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni tal-
istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

4. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 
1 għandhom jiskadu 15-il sena wara l-
pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni tal-
istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 
kkalkulat mill-ewwel jum ta' Jannar tas-
sena ta' wara d-data tal-pubblikazzjoni.

Or. de

Emenda 784
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 41a – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ġurnalisti, l-awturi u 
detenturi tad-drittijiet oħra jiġu involuti 
b'mod adegwat fir-rimunerazzjoni li 
tirriżulta mill-użu tad-drittijiet imsemmi 
fil-paragrafu 1 bħala riżultat ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa.

Or. de
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Emenda 785
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a

L-għoti ta' iperlinks għax-xogħlijiet

L-għoti fuq sit web ta' iperlinks għal 
xogħlijiet disponibbli fuq sit web ieħor, 
fejn dawn il-links ikun fihom biss 
informazzjoni meħtieġa biex jinstab jew 
jintalab il-kontenut tas-sors, ma għandux 
jikkostitwixxi komunikazzjoni lill-
pubbliku.

Or. en

Emenda 786
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 imħassar

Talbiet għal kumpens ġust

L-Istati Membri jistgħujipprevedu li meta 
l-awtur ikun ittrasferixxa jew illiċenzja d-
dritt lil pubblikatur, tali trasferiment jew 
liċenzja jikkostitwixxu bażi ġuridika 
suffiċjenti biex il-pubblikatur jitlob sehem 
mill-kumpens għall-użi tax-xogħlijiet li 
saru skont eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-dritt trasferit jew liċenzjat.

Or. en

Emenda 787
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Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 imħassar

Talbiet għal kumpens ġust

L-Istati Membri jistgħujipprevedu li meta 
l-awtur ikun ittrasferixxa jew illiċenzja d-
dritt lil pubblikatur, tali trasferiment jew 
liċenzja jikkostitwixxu bażi ġuridika 
suffiċjenti biex il-pubblikatur jitlob sehem 
mill-kumpens għall-użi tax-xogħlijiet li 
saru skont eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-dritt trasferit jew liċenzjat.

Or. en

Emenda 788
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li meta 
l-awtur ikun ittrasferixxa jew illiċenzja d-
dritt lil pubblikatur, tali trasferiment jew 
liċenzja jikkostitwixxu bażi ġuridika 
suffiċjenti biex il-pubblikatur jitlob sehem 
mill-kumpens għall-użi tax-xogħlijiet li 
saru skont eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-dritt trasferit jew liċenzjat.

imħassar

Or. en

Emenda 789
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li meta 
l-awtur ikun ittrasferixxa jew illiċenzja d-
dritt lil pubblikatur, tali trasferiment jew 
liċenzja jikkostitwixxu bażi ġuridika 
suffiċjenti biex il-pubblikatur jitlob sehem 
mill-kumpens għall-użi tax-xogħlijiet li 
saru skont eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-dritt trasferit jew liċenzjat.

imħassar

Or. en

Emenda 790
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li meta 
l-awtur ikun ittrasferixxa jew illiċenzja d-
dritt lil pubblikatur, tali trasferiment jew 
liċenzja jikkostitwixxu bażi ġuridika 
suffiċjenti biex il-pubblikatur jitlob sehem 
mill-kumpens għall-użi tax-xogħlijiet li 
saru skont eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-dritt trasferit jew liċenzjat.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rilevanza tas-suq ta' mekkanżimu ta' intervent bħal dan għadha ma ġietx murija.

Emenda 791
Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Silvia Costa, Mary Honeyball

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li meta 
l-awtur ikun ittrasferixxa jew illiċenzja d-

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li meta 
l-awtur ikun ittrasferixxa jew illiċenzja d-
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dritt lil pubblikatur, tali trasferiment jew 
liċenzja jikkostitwixxu bażi ġuridika 
suffiċjenti biex il-pubblikatur jitlob sehem 
mill-kumpens għall-użi tax-xogħlijiet li 
saru skont eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-dritt trasferit jew liċenzjat.

dritt lil pubblikatur, dak il-pubblikatur 
huwa d-detentur tad-dritt permezz u sal-
limitu ta' tali trasferiment jew liċenzja. 
Għalhekk, dan it-trasferiment ta' liċenzja 
jikkostitwixxi bażi ġuridika suffiċjenti biex 
il-pubblikatur jitlob sehem mill-kumpens 
għall-użi tax-xogħlijiet li saru skont 
eċċezzjoni, liċenzjar kollettiv statutorju
jew limitazzjoni għad-dritt trasferit jew 
liċenzjat.

Or. en

Emenda 792
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li meta 
l-awtur ikun ittrasferixxa jew illiċenzja d-
dritt lil pubblikatur, tali trasferiment jew 
liċenzja jikkostitwixxu bażi ġuridika 
suffiċjenti biex il-pubblikatur jitlob sehem 
mill-kumpens għall-użi tax-xogħlijiet li 
saru skont eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-dritt trasferit jew liċenzjat.

L-Istati Membri għandhom jipprevedu li 
meta l-awtur ikun ittrasferixxa, assenja jew 
illiċenzja d-dritt, inkluż dritt għal talba ta'
sehem tad-dħul, lil pubblikatur, tali 
trasferiment, assenjament jew liċenzja 
jikkostitwixxu bażi ġuridika suffiċjenti 
biex il-pubblikatur jitlob sehem mill-
kumpens għall-użi tax-xogħlijiet li saru 
skont eċċezzjoni jew limitazzjoni għad-
dritt trasferit, assenjat jew liċenzjat.

Or. en

Emenda 793
Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li meta 
l-awtur ikun ittrasferixxa jew illiċenzja d-
dritt lil pubblikatur, tali trasferiment jew 

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li meta 
l-awtur jew l-artist ikun ittrasferixxa jew 
illiċenzja d-dritt lil pubblikatur, tali
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liċenzja jikkostitwixxu bażi ġuridika 
suffiċjenti biex il-pubblikatur jitlob sehem 
mill-kumpens għall-użi tax-xogħlijiet li 
saru skont eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-dritt trasferit jew liċenzjat.

trasferiment jew liċenzja jikkostitwixxu 
bażi ġuridika suffiċjenti biex il-pubblikatur 
jitlob sehem mill-kumpens għall-użi tax-
xogħlijiet li saru skont eċċezzjoni jew 
limitazzjoni għad-dritt trasferit jew 
liċenzjat.

Or. en

Emenda 794
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom il-possibbiltà 
li jipprevedu eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-drittijiet imsemmija fl-Artikoli 2 u 3 
tad-Direttiva 2001/29/KE biex jippermettu 
t-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
ta' xogħlijiet permezz ta' servizzi 
awtomatizzati ta' referenzjar tal-immaġni, 
bil-kundizzjoni li d-detenturi tad-dritt 
jirċievu kumpens ġust.

Or. fr

Emenda 795
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Santiago Fisas Ayxelà, Ivo Belet, Virginie 
Rozière, Marc Tarabella, Hannu Takkula, Jean-Marie Cavada, Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Kapitolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu 3a

Protezzjoni ta' organizzaturi ta'
avvenimenti sportivi

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
organizzaturi ta' avvenimenti sportivi bid-
drittijiet previsti fl-Artikolu 2 u l-
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Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2001/29/KE u 
l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2006/115/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 165(1) TFUE jgħid li l-Unjoni għandha tikkontribwixxi għall-promozzjoni ta'
kwistjonijiet sportivi Ewropej. Il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali tal-organizzaturi ta'
avvenimenti sportivi diġà ġiet prevista fil-premessa 52 għad-Direttiva 2010/13/UE u ġiet 
appoġġjata mill-Parlament Ewropew f'diversi rapporti dwar l-isport. Fil-Kawżi magħquda C-
403/08 u C-429/08, FAPL, EU:C:2011:631, il-qorti sostniet li l-avvenimenti sportivi 
għandhom karattru uniku u oriġinali li jistħoqqlu protezzjoni komparabbli għall-protezzjoni 
tax-xogħol. Sal-lum ħames Stati Membri taw dritt relatat lill-organizzaturi tal-avvenimenti 
sportivi.

Emenda 796
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċerti użi ta' kontenut protett minn servizzi 
online

Ċerti użi ta' kontenut protett mill-utenti ta'
servizzi online

Or. en

Emenda 797
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Michel Reimon, Max 
Andersson, Brando Benifei

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċerti użi ta' kontenut protett minn servizzi 
online

Ċerti użi ta' kontenut protett mill-utenti ta'
servizzi online

Or. en
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Emenda 798
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 imħassar

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri 
ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jaħżnu u jagħtu aċċess għal ammonti 
kbar ta' xogħlijiet u materji oħra mtella' 

mill-utenti tagħhom

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni 
mad-detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri 
biex jiżguraw il-funzjonament ta' 
ftehimiet konklużi ma' detenturi tad-
drittijiet għall-użu tax-xogħlijiet tagħhom 
jew ta' materji oħra jew biex jipprevjenu 
d-disponibbiltà fuq is-servizzi tagħhom ta' 
xogħlijiet jew materji oħra identifikati 
mid-detenturi tad-drittijiet permezz ta' 
kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz. 
Dawk il-miżuri, bħall-użu ta' teknoloġiji 
tal-għarfien tal-kontenut effettivi, 
għandhom ikunu xierqa u proporzjonati. 
Il-fornituri tas-servizz għandhom 
jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet 
b'informazzjoni xierqa dwar l-iskjerament 
u l-implimentazzjoni tal-miżuri, kif ukoll, 
fejn rilevanti, rappurtar adegwat dwar ir-
rikonoxximent u l-użu ta' xogħlijiet u 
materji oħra.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-fornituri tas-servizzi msemmija fil-
paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ mekkaniżmi 
ta' ilmenti u rimedji li huma disponibbli 
għall-utenti f'każ ta' tilwim dwar l-
applikazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1.

3. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw, 
meta jkun jixraq, il-kooperazzjoni bejn il-
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fornituri tas-servizzi u d-detenturi tad-
drittijiet tas-soċjetà tal-informazzjoni 
permezz ta' djalogu mal-partijiet 
interessati biex jiddefinixxu l-aħjar prassi, 
bħal teknoloġiji għall-għarfien tal-
kontenut xierqa u proporzjonati, filwaqt li 
titqies, fost l-oħrajn, in-natura tas-
servizzi, id-disponibbiltà tat-tekonoloġiji u 
l-effettività tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi.

Or. en

Emenda 799
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 imħassar

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri 
ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jaħżnu u jagħtu aċċess għal ammonti 
kbar ta' xogħlijiet u materji oħra mtella' 

mill-utenti tagħhom

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni 
mad-detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri 
biex jiżguraw il-funzjonament ta' 
ftehimiet konklużi ma' detenturi tad-
drittijiet għall-użu tax-xogħlijiet tagħhom 
jew ta' materji oħra jew biex jipprevjenu 
d-disponibbiltà fuq is-servizzi tagħhom ta' 
xogħlijiet jew materji oħra identifikati 
mid-detenturi tad-drittijiet permezz ta' 
kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz. 
Dawk il-miżuri, bħall-użu ta' teknoloġiji 
tal-għarfien tal-kontenut effettivi, 
għandhom ikunu xierqa u proporzjonati. 
Il-fornituri tas-servizz għandhom 
jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet 
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b'informazzjoni xierqa dwar l-iskjerament 
u l-implimentazzjoni tal-miżuri, kif ukoll, 
fejn rilevanti, rappurtar adegwat dwar ir-
rikonoxximent u l-użu ta' xogħlijiet u 
materji oħra.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-fornituri tas-servizzi msemmija fil-
paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ mekkaniżmi 
ta' ilmenti u rimedji li huma disponibbli 
għall-utenti f'każ ta' tilwim dwar l-
applikazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1.

3. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw, 
meta jkun jixraq, il-kooperazzjoni bejn il-
fornituri tas-servizzi u d-detenturi tad-
drittijiet tas-soċjetà tal-informazzjoni 
permezz ta' djalogu mal-partijiet 
interessati biex jiddefinixxu l-aħjar prassi, 
bħal teknoloġiji għall-għarfien tal-
kontenut xierqa u proporzjonati, filwaqt li 
titqies, fost l-oħrajn, in-natura tas-
servizzi, id-disponibbiltà tat-tekonoloġiji u 
l-effettività tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi.

Or. en

Emenda 800
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 imħassar

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri 
ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jaħżnu u jagħtu aċċess għal ammonti 
kbar ta' xogħlijiet u materji oħra mtella' 

mill-utenti tagħhom

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
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tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni 
mad-detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri 
biex jiżguraw il-funzjonament ta' 
ftehimiet konklużi ma' detenturi tad-
drittijiet għall-użu tax-xogħlijiet tagħhom 
jew ta' materji oħra jew biex jipprevjenu 
d-disponibbiltà fuq is-servizzi tagħhom ta' 
xogħlijiet jew materji oħra identifikati 
mid-detenturi tad-drittijiet permezz ta' 
kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz. 
Dawk il-miżuri, bħall-użu ta' teknoloġiji 
tal-għarfien tal-kontenut effettivi, 
għandhom ikunu xierqa u proporzjonati. 
Il-fornituri tas-servizz għandhom 
jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet 
b'informazzjoni xierqa dwar l-iskjerament 
u l-implimentazzjoni tal-miżuri, kif ukoll, 
fejn rilevanti, rappurtar adegwat dwar ir-
rikonoxximent u l-użu ta' xogħlijiet u 
materji oħra.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-fornituri tas-servizzi msemmija fil-
paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ mekkaniżmi 
ta' ilmenti u rimedji li huma disponibbli 
għall-utenti f'każ ta' tilwim dwar l-
applikazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1.

3. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw, 
meta jkun jixraq, il-kooperazzjoni bejn il-
fornituri tas-servizzi u d-detenturi tad-
drittijiet tas-soċjetà tal-informazzjoni 
permezz ta' djalogu mal-partijiet 
interessati biex jiddefinixxu l-aħjar prassi, 
bħal teknoloġiji għall-għarfien tal-
kontenut xierqa u proporzjonati, filwaqt li 
titqies, fost l-oħrajn, in-natura tas-
servizzi, id-disponibbiltà tat-tekonoloġiji u 
l-effettività tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi.

Or. en

Emenda 801
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta għal direttiva
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Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri 
ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
jaħżnu u jagħtu aċċess għal ammonti 
kbar ta' xogħlijiet u materji oħra mtella' 
mill-utenti tagħhom

L-użu ta' kontenut protett f'ċerti servizzi 
tas-soċjetà tal-informazzjoni

Or. en

Emenda 802
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri ta' 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
jaħżnu u jagħtu aċċess għal ammonti 
kbar ta' xogħlijiet u materji oħra mtella' 
mill-utenti tagħhom

L-użu ta' kontenut protett bid-drittijiet tal-
awtur imtella' mill-utenti ta' fornituri ta' 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni

Or. en

Emenda 803
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri ta' 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
jaħżnu u jagħtu aċċess għal ammonti kbar
ta' xogħlijiet u materji oħra mtella' mill-
utenti tagħhom

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri ta' 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
jaħżnu u jagħtu aċċess għal ammonti
sinifikanti ta' xogħlijiet protetti bid-
drittijiet tal-awtur u materji oħra mtella' 
mill-utenti tagħhom

Or. en
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Emenda 804
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri ta' 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
jaħżnu u jagħtu aċċess għal ammonti kbar 
ta' xogħlijiet u materji oħra mtella' mill-
utenti tagħhom

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri ta' 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
jaħżnu informazzjoni pprovduta mill-
utenti tagħhom

Or. en

Emenda 805
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri ta' 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
jaħżnu u jagħtu aċċess għal ammonti kbar 
ta' xogħlijiet u materji oħra mtella' mill-
utenti tagħhom

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri ta' 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
jaħżnu u jagħtu aċċess għal xogħlijiet jew
materji oħra mtellgħin mill-utenti tagħhom

Or. fr

Emenda 806
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri ta' 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
jaħżnu u jagħtu aċċess għal ammonti kbar 

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri ta' 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
jaħżnu u jagħtu aċċess għal xogħlijiet u 



AM\1124644MT.docx 75/118 PE604.544v01-00

MT

ta' xogħlijiet u materji oħra mtella' mill-
utenti tagħhom

materji oħra mtella' mill-utenti tagħhom

Or. en

Emenda 807
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu 
aċċess pubbliku għal ammonti kbar ta' 
xogħlijiet jew materji oħra mtella' mill-
utenti tagħhom għandhom, 
b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet, jieħdu miżuri biex jiżguraw il-
funzjonament ta' ftehimiet konklużi ma' 
detenturi tad-drittijiet għall-użu tax-
xogħlijiet tagħhom jew ta' materji oħra 
jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà fuq 
is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi 
tad-drittijiet permezz ta' kooperazzjoni 
mal-fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, 
bħall-użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-
kontenut effettivi, għandhom ikunu 
xierqa u proporzjonati. Il-fornituri tas-
servizz għandhom jipprovdu lid-detenturi 
tad-drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar 
l-iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

imħassar

Or. en

Emenda 808
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut 
effettivi, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati. Il-fornituri tas-servizz 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jqiegħdu għad-
dispożizzjoni u joffru lill-pubbliku
xogħlijiet jew materji oħra protetti mid-
drittijiet tal-awtur imqiegħda għad-
dispożizzjoni mill-utenti tagħhom, huma 
marbuta jikkonkludu ftehimiet għall-ħruġ 
ta' liċenzji mad-detenturi tad-drittijiet li 
jitolbuhom, għad-drittijiet ta' 
riproduzzjoni u ta' komunikazzjoni lill-
pubbliku, li tal-anqas ikunu jistgħu 
jibbenefikaw mill-eżenzjoni mir-
responsabbiltà prevista fl-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE. Skont dawn il-
ftehimiet għall-ħruġ ta' liċenzji, dawn il-
fornituri ta' servizzi tas-soċjetà għandhom, 
b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-drittijiet, 
jieħdu miżuri biex jiżguraw il-
funzjonament tajjeb ta' dawn il-ftehimiet 
għall-ħruġ ta' liċenzji fir-rigward tal-użu 
tax-xogħlijiet tagħhom jew materja oħra.
Fornitur ta' servizz tas-soċjetà tal-
informazzjoni li ma jimplimentax miżuri 
tekniċi effettivi u rapidi biex iwieġeb għat-
talbiet tad-detenturi tad-drittijiet bl-
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu, ma jkunx 
jista' jibbenefika mill-protezzjoni prevista 
fl-Artikolu 14(1) tad-
Direttiva 2000/31/KE.
Ħlief fil-każ professjonali, ir-
responsabbiltà tal-utenti ta' servizzi għall-
atti li jaqgħu taħt id-dritt tal-awtur hija 
koperta mill-ftehimiet għall-ħruġ ta' 
liċenzji konklużi mal-fornituri ta' servizzi.
Il-fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li għandhom rwol attiv iżda 
li mhumiex mitluba mid-detenturi tad-
drittijiet biex jikkonkludu ftehim għall-
ħruġ ta' liċenzji għax-xogħlijiet u 
materjal ieħor protetti li jaħżnu u joffru 
lill-pubbliku, huma marbuta, 
b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet, jieħdu miżuri maħsuba għall-
prevenzjoni tat-tqegħid għad-
dispożizzjoni, mis-servizzi tagħhom, ta' 
xogħlijiet jew materjal ieħor protetti 
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identifikati mid-detenturi tad-dritt 
b'kooperazzjoni mal-fornituri ta' servizzi.
Il-fornituri ta' servizzi li jistgħu jinvokaw 
l-eżenzjoni mir-responsabbiltà prevista fl-
Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE iżda 
jaħżnu u joffru lill-pubbliku kwantitajiet 
sinifikanti ta' xogħlijiet u materjal ieħor 
protetti mid-dritt tal-awtur, huma marbuta 
jieħdu, b'kooperazzjoni mad-detenturi 
tad-drittijiet, miżuri biex jiżguraw il-
funzjonament ta' ftehimiet konklużi mad-
detenturi tad-drittijiet għall-użu tax-
xogħlijiet tagħhom jew ta' materji oħra jew 
biex jipprevjenu d-disponibbiltà fuq is-
servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew materji 
oħra identifikati mid-detenturi tad-drittijiet 
permezz ta' kooperazzjoni mal-fornituri 
tas-servizz.
Dawk il-miżuri, bħall-użu ta' teknoloġiji 
tal-għarfien tal-kontenut effettivi, 
għandhom ikunu xierqa u proporzjonati. Il-
fornituri tas-servizz għandhom jipprovdu 
lid-detenturi tad-drittijiet b'informazzjoni 
xierqa dwar l-iskjerament u l-
implimentazzjoni tal-miżuri, kif ukoll, fejn 
rilevanti, rappurtar adegwat dwar ir-
rikonoxximent u l-użu ta' xogħlijiet u 
materji oħra. Min-naħa tagħhom, id-
detenturi tad-drittijiet għandhom 
jipprovdu lill-fornituri ta' servizzi l-
elementi neċessarji biex jiżguraw il-
funzjonament tajjeb tal-miżuri mnedija 
mill-fornituri ta' servizz.

Or. fr

Emenda 809
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' kontenut 
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jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi 
tad-drittijiet permezz ta' kooperazzjoni 
mal-fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, 
bħall-użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-
kontenut effettivi, għandhom ikunu 
xierqa u proporzjonati. Il-fornituri tas-
servizz għandhom jipprovdu lid-detenturi 
tad-drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar 
l-iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

protett bid-drittijiet tal-awtur imtella' mill-
utenti tagħhom għandhom jikkonkludu 
ftehim mad-detenturi tad-drittijiet, diment 
li dawn ma jkunux jaqgħu taħt il-kamp ta'
applikazzjoni tal-Artikoli 12, 13, 14 u 15 
tad-Direttiva 2000/31/KE.
Il-kontenut imtella' mill-utent, il-ħżin u l-
għoti tal-aċċess pubbliku lil dak il-
kontenut imtella', jammontaw għal użu 
ta' darba biss li għandu jiġi kopert minn 
ftehim wieħed.
Id-detenturi tad-drittijiet u s-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni għandhom 
iwettqu negozjati in bona fede. Il-ftehim 
għandu jkun ġust u bbilanċjat u jqis l-
interessi tal-utenti tas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni. B'mod partikolari, id-
detenturi tad-drittijiet għandhom joffru l-
konklużjoni ta' ftehimiet pan-Ewropej.
L-implimentazzjoni ta' ftehimiet bħal 
dawn għandha tirrispetta d-drittijiet tal-
utenti skont il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.
Ma għandu jiġi impost l-ebda obbligu fuq 
il-fornituri tas-servizz li jwettqu 
monitoraġġ tal-informazzjoni li 
jittrażmettu jew jaħżnu, u lanqas ma 
għandu jiġi impost obbligu fuqhom biex
ifittxu b'mod attiv fatti jew ċirkustanzi li 
jindikaw attività illegali.
Dan l-Artikolu huwa mingħajr 
preġudizzju għall-abbiltà tad-detenturi 
tad-drittijiet li jitolbu t-tneħħija tal-
kontenut bi ksur skont id-
Direttiva 2000/31/KE.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ftehimiet jipprovdu livell adegwat ta'
trasparenza, ċertezza tad-dritt u 
prevedibbiltà għall-utenti, mingħajr 
preġudizzju għas-sigrieti tan-negozju u 
kummerċjali.
Fejn xieraq, ir-rapportar għandu jitwettaq 
skont il-kundizzjonijiet stabbiliti bid-
Direttiva 2014/26/UE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-internet illum huwa l-aktar sors kruċjali ta' informazzjoni disponibbli għal ħafna utenti. Li 
l-fornituri tas-servizz online jkunu responsabbli għall-kontenut imtella', inklużi testi, vidjos 
jew immaġnijiet li għandhom jiġu ffiltrati jew immonitorjati huwa kontra l-interessi tal-utenti 
u d-drittijiet tal-ħallieqa. Il-monitoraġġ u l-iffiltrar ta' volum kbir ta' materjali qabel jittellgħu 
fuq il-web mhux biss se jkunu ta' sfida finanzjarja għal kumpaniji żgħar, iżda se jibdlu l-
Internet kif nafuh. Id-Direttiva tal-kummerċ elettroniku tipprovdi għal prattika bbilanċjata 
sew bit-tneħħija tal-kontenut illegali wara n-notifika.

Emenda 810
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu 
aċċess pubbliku għal ammonti kbar ta'
xogħlijiet jew materji oħra mtella' mill-
utenti tagħhom għandhom, 
b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet, jieħdu miżuri biex jiżguraw il-
funzjonament ta' ftehimiet konklużi ma' 
detenturi tad-drittijiet għall-użu tax-
xogħlijiet tagħhom jew ta' materji oħra 
jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà fuq 
is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi 
tad-drittijiet permezz ta' kooperazzjoni 
mal-fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, 
bħall-użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-
kontenut effettivi, għandhom ikunu 
xierqa u proporzjonati. Il-fornituri tas-
servizz għandhom jipprovdu lid-detenturi 
tad-drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar 
l-iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kwalunkwe ftehim ta' liċenzjar 
bejn il-fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni, li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal xogħlijiet protetti jew 
materji oħra mtella' mill-utenti tagħhom, u 
d-detenturi tad-drittijiet, għandu jinkludi: 

Or. en
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Emenda 811
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji effettivi tal-għarfien tal-
kontenut, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati. Il-fornituri tal-pjattaforma 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal xogħlijiet jew materja oħra 
mtellgħin mill-utenti tagħhom iwettqu att 
ta' komunikazzjoni lill-pubbliku jew ta' 
tqegħid għad-dispożizzjoni għall-
pubbliku. F'każijiet fejn dawk il-fornituri 
ta' servizzi jaħżnu u jiffaċilitaw l-aċċess 
għal ammonti kbar ta' xogħlijiet jew 
materji oħrajn imtellgħin mill-utenti 
tagħhom, il-fornituri ta' servizzi,
b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-drittijiet,
għandhom jieħdu miżuri effettivi biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji effettivi tal-għarfien tal-
kontenut, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati. Il-fornituri tal-pjattaforma 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

Or. es

Emenda 812
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-
kontenut effettivi, għandhom ikunu xierqa 
u proporzjonati. Il-fornituri tas-servizz 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom jew jikkonkludu 
ftehimiet mad-detenturi tad-drittijiet 
għall-użu tax-xogħlijiet jew materjal ieħor 
jew jieħdu miżuri f'kooperazzjoni ma' 
detenturi tad-drittijiet, biex jiġi żgurat il-
funzjonament ta' dawn il-ftehimiet jew
jieħdu miżuri biex jipprevjenu d-
disponibbiltà fuq is-servizzi tagħhom ta' 
xogħlijiet jew materji oħra identifikati mid-
detenturi tad-drittijiet permezz ta' 
kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz. Il-
miżuri msemmija fl-ewwel sentenza
għandhom ikunu xierqa u proporzjonati u 
għandhom jirrispettaw id-drittijiet tal-
utenti u jipproċessaw id-data personali 
skont id-Direttiva 95/46/KE u r-
Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data. Il-fornituri tas-servizz għandhom 
jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet 
b'informazzjoni xierqa dwar il-
funzjonament ta' dawk il-miżuri, kif ukoll, 
fejn rilevanti, rappurtar adegwat dwar l-użu 
ta' xogħlijiet u materji oħra. Dan il-
paragrafu għandu jkopri l-fornituri tas-
servizzi kollha li għandhom rwol attiv, 
inkluż permezz tal-ottimizzazzjoni tal-
preżentazzjoni tax-xogħlijiet jew materjal 
imtellgħin jew il-promozzjoni tagħhom, u 
għalhekk mhumiex koperti mill-
Artikolu 14 tad-Direttiva 200/31/KE.

Or. en

Emenda 813
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, 
bħall-użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-
kontenut effettivi, għandhom ikunu xierqa 
u proporzjonati. Il-fornituri tas-servizz 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti sinifikanti ta' 
xogħlijiet jew materji oħra protetti bid-
drittijiet tal-awtur mtella' mill-utenti 
tagħhom u jwettqu att ta' komunikazzjoni 
lill-pubbliku għandhom, b'kooperazzjoni 
mad-detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri 
biex jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew, f'każ li dawn il-ftehimiet ma 
jkunux ġew konklużi biex jipprevjenu d-
disponibbiltà fuq is-servizzi tagħhom ta' 
xogħlijiet jew materji oħra identifikati mid-
detenturi tad-drittijiet. Dawk il-miżuri, 
bħall-użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-
kontenut effettivi, għandhom ikunu xierqa, 
proporzjonati u konformi mal-istandards 
tal-industrija rilevanti. Il-fornituri tas-
servizz għandhom jipprovdu lid-detenturi 
tad-drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra tad-detenturi tad-
drittijiet stess f'format ta' rapportar li 
jkun hemm qbil komuni dwaru. Id-
detenturi tad-drittijiet għandhom 
jipprovdu lill-fornituri tas-servizz bid-data 
neċessarja li tippermetti lis-servizzi li 
jidentifikaw il-kontenut tagħhom, bħall-
fajls ta' referenza u l-metadata.

Or. en

Emenda 814
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet



AM\1124644MT.docx 83/118 PE604.544v01-00

MT

jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, 
bħall-użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-
kontenut effettivi, għandhom ikunu 
xierqa u proporzjonati. Il-fornituri tas-
servizz għandhom jipprovdu lid-detenturi 
tad-drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar 
l-iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat u fil-ħin dwar ir-rikonoxximent u 
l-użu ta' xogħlijiet u materji oħra.

protetti mid-drittijiet tal-awtur jew materji 
oħra mtella' mill-utenti tagħhom, biex 
b'hekk imorru lil hinn mis-sempliċi 
provvista ta' faċilitajiet fiżiċi u t-twettiq ta' 
att ta' komunikazzjoni lill-pubbliku kif 
ukoll att ta' riproduzzjoni, huma obbligati 
li jikkonkludu ftehimiet ta' liċenzjar 
flimkien ma' detenturi tad-drittijiet. Dawn 
il-fornituri tas-servizzi ma għandhomx 
ikunu eliġibbli għal eżenzjoni mir-
responsabbiltà skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, peress li din 
tapplika biss għal fornituri kompletament 
newtrali u passivi tas-servizzi online. 
Dawn il-fornituri tas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni għandhom, 
b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-drittijiet, 
jieħdu miżuri, biex jiżguraw il-
funzjonament ta' ftehimiet konklużi ma'
detenturi tad-drittijiet għall-użu tax-
xogħlijiet tagħhom jew ta' materji oħra. Il-
fornituri tas-servizzi, li huma eliġibbli 
għal eżenzjoni mir-responsabbiltà skont l-
Artikolu 14 tad-Direttiva 2003/31/KE 
għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex
jiżguraw li tiġi pprojbita l-aċċessibbiltà
għax-xogħlijiet jew materji oħra 
identifikati mid-detenturi tad-drittijiet.

Or. de

Emenda 815
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti sinifikanti ta' 
xogħlijiet jew materji oħra protetti bid-
drittijiet tal-awtur imtellgħin mill-utenti 
tagħhom għandhom jidħlu fi ftehimiet ta' 
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jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut 
effettivi, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati. Il-fornituri tas-servizz 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

liċenzjar ġusti ma' kwalunkwe detentur 
tad-dritt li jagħmel it-talba ta' dawn ix-
xogħlijiet jew materjal ieħor. Skont it-
termini ta' dawn il-ftehimiet konklużi
mad-detenturi tad-drittijiet, dawn il-
fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni għandhom jieħdu miżuri 
biex jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra. 
Fejn il-fornituri tas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni jkunu eliġibbli għall-
eżenzjoni mir-responsabbiltà skont l-
Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE iżda 
jaħżnu u jipprovdu aċċess lill-pubbliku 
għal ammonti sinifikanti ta' xogħol jew
materjal ieħor protetti bid-drittijiet tal-
awtur, dawn il-fornituri tas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni għandhom, 
jieħdu miżuri biex jipprevjenu d-
disponibbiltà fuq is-servizzi tagħhom ta' 
xogħlijiet jew materjal protetti oħra 
identifikati mid-detenturi tad-drittijiet 
permezz ta' kooperazzjoni mal-fornituri 
tas-servizz.
Dawk il-miżuri, bħall-użu ta' teknoloġiji 
tal-għarfien tal-kontenut effettivi, 
għandhom ikunu xierqa u proporzjonati.

Or. en

Emenda 816
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni
mad-detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri 
biex jiżguraw il-funzjonament ta' 

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz u
jippermettu lill-utenti jtellgħu xogħlijiet 
b'tali mod li jagħmluhom disponibbli 
għall-pubbliku għandhom, meta jiksbu l-
għarfien jew il-konoxxenza li xogħol 
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ftehimiet konklużi ma' detenturi tad-
drittijiet għall-użu tax-xogħlijiet tagħhom 
jew ta' materji oħra jew biex jipprevjenu 
d-disponibbiltà fuq is-servizzi tagħhom ta' 
xogħlijiet jew materji oħra identifikati 
mid-detenturi tad-drittijiet permezz ta' 
kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz. 
Dawk il-miżuri, bħall-użu ta' teknoloġiji 
tal-għarfien tal-kontenut effettivi, 
għandhom ikunu xierqa u proporzjonati. 
Il-fornituri tas-servizz għandhom 
jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet 
b'informazzjoni xierqa dwar l-iskjerament 
u l-implimentazzjoni tal-miżuri, kif ukoll, 
fejn rilevanti, rappurtar adegwat dwar ir-
rikonoxximent u l-użu ta' xogħlijiet u 
materji oħra.

imtella' soġġett għad-drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati oħra jintuża b'mod mhux 
awtorizzat, jaġixxu b'ħeffa biex ineħħu 
jew iwaqqfu l-aċċess għall-kontenut, ħlief 
meta l-fornituri tas-servizz jikkonkludu 
ftehim ta' liċenzjar mad-detenturi tad-
drittijiet li jippermetti li l-kontenut jibqa' 
disponibbli.

Or. en

Emenda 817
Luis de Grandes Pascual

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut 
effettivi, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati. Il-fornituri tas-servizz 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal xogħlijiet jew materjal ieħor 
imtellgħin mill-utenti tagħhom iwettqu att 
ta' komunikazzjoni jew ta' tqegħid għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku. F'każijiet fejn 
dawk il-fornituri tas-servizzi jaħżnu jew 
jipprovdu aċċess għal ammonti kbar ta' 
xogħlijiet jew materji oħra mtella' mill-
utenti tagħhom, il-fornituri tas-servizzi
għandhom, b'kooperazzjoni mad-detenturi 
tad-drittijiet, jieħdu miżuri effettivi biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-



PE604.544v01-00 86/118 AM\1124644MT.docx

MT

iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut 
effettivi, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati. Il-fornituri tas-servizz 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi pprovduta ċertezza tad-dritt dwar l-istatus tas-servizzi UUC li jibnu n-negozji 
tagħhom fuq l-użu ta' kontenut b'drittijiet tal-awtur, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li s-servizzi 
UUC li jaħżnu u jipprovdu aċċess għall-kontenut protett jaqgħu taħt id-drittijiet tal-awtur.

Emenda 818
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, 
bħall-użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-
kontenut effettivi, għandhom ikunu xierqa 
u proporzjonati. Il-fornituri tas-servizz
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li huma involuti b'mod attiv 
fit-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-kontenut 
diġitali mill-utenti tagħhom, inkluż billi 
jiġi promoss u ġestit għall-pubbliku 
xogħol protett bid-drittijiet tal-awtur u 
b'għarfien tal-kontenut inkwistjoni 
protett, għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet fis-setturi kreattivi, 
jieħdu miżuri effettivi biex jiżguraw il-
funzjonament ta' ftehimiet konklużi ma' 
detenturi tad-drittijiet għall-użu tal-
kontenut diġitali, tax-xogħlijiet tagħhom 
jew ta' materji oħra jew biex jipprevjenu d-
disponibbiltà fuq is-servizzi tagħhom ta'
kontenut diġitali, xogħlijiet jew materji 
oħra identifikati mid-detenturi tad-drittijiet 
permezz ta' kooperazzjoni ma' fornituri
tas-servizz attivi. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut 
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miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta'
xogħlijiet u materji oħra.

effettivi, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati. Il-fornituri tas-servizzi attivi
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu tal-
kontenut diġitali, xogħlijiet jew materji 
oħra.

Or. en

Emenda 819
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut 
effettivi, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati. Il-fornituri tas-servizz 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut 
effettivi, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati u għandhom jiżguraw kemm 
jista' jkun il-protezzjoni tad-data tal-utent 
individwali, f'konformità mad-
Direttiva 95/46/EC u d-
Direttiva 2002/58/EC, u r-Regolament 
Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data. Il-
fornituri tas-servizz għandhom jipprovdu 
lid-detenturi tad-drittijiet b'informazzjoni 
xierqa dwar l-iskjerament u l-
implimentazzjoni tal-miżuri, kif ukoll, fejn 
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rilevanti, rappurtar adegwat dwar ir-
rikonoxximent u l-użu ta' xogħlijiet u 
materji oħra.

Or. en

Emenda 820
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni
mad-detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri 
biex jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi 
tad-drittijiet permezz ta' kooperazzjoni 
mal-fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, 
bħall-użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-
kontenut effettivi, għandhom ikunu 
xierqa u proporzjonati. Il-fornituri tas-
servizz għandhom jipprovdu lid-detenturi
tad-drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar 
l-iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta'
xogħlijiet u materji oħra.

1. Fejn fornituri tas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni li jaħżnu
informazzjoni pprovduta mir-riċevituri 
tas-servizz, jikkonkludu ftehimiet mad-
detenturi tad-drittijiet, l-implimentazzjoni
ta' ftehimiet bħal dawn għandha 
tirrispetta d-drittijiet fundamentali tal-
utenti u għandha b'mod partikolari ma
tirriżultax f'obbligu fuq il-fornitur tas-
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
jimmonitorja l-informazzjoni li 
jittrażmettu jew jaħżnu, u lanqas obbligu 
ġenerali li b'mod attiv ifittex fatti jew 
ċirkustanzi li jindikaw attività illegali. Il-
fornituri tas-servizz għandhom
jikkooperaw u jaħdmu flimkien mad-
detenturi tad-drittijiet biex jiżguraw li l-
funzjonament u l-implimentazzjoni ta'
dawn il-ftehimiet ikunu sħaħ u 
trasparenti lejn l-utenti.

Or. en

Emenda 821
Stefano Maullu

Proposta għal direttiva
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Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni 
mad-detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri 
biex jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Tali misure, quali 
l'uso di tecnologie efficaci per il 
riconoscimento dei contenuti, sono 
adeguate e proporzionate. I prestatori di 
servizi forniscono ai titolari dei diritti 
informazioni adeguate sul funzionamento 
e l'attivazione delle misure e, se del caso, 
riferiscono adeguatamente sul 
riconoscimento e l'utilizzo delle opere e 
altro materiale.

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li, irrispettivament min-
natura tal-mezz użat għal dan il-għan, 
ikunu involuti fit-tqegħid għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku ta' xogħlijiet ta' 
partijiet terzi mqabbda mill-utenti u jekk 
din l-attività ma tkunx ta' natura teknika, 
awtomatika jew passiva biss, jadottaw
miżuri xierqa u proporzjonati biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi b'mod obbligatorju mad-
detenturi tad-drittijiet għall-użu tax-
xogħlijiet tagħhom, biex jipprevjenu d-
disponibbiltà fuq is-servizzi tagħhom ta'
xogħlijiet jew materji oħra identifikati mid-
detenturi tad-drittijiet permezz ta'
kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz.
Dawk il-miżuri, bħall-użu ta' teknoloġiji 
tal-għarfien tal-kontenut effettivi, 
għandhom ikunu xierqa u proporzjonati.
Il-fornituri tas-servizz għandhom 
jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet 
b'informazzjoni xierqa dwar l-iskjerament 
u l-implimentazzjoni tal-miżuri, kif ukoll, 
fejn rilevanti, rappurtar adegwat dwar ir-
rikonoxximent u l-użu ta' xogħlijiet u 
materja oħra.

Or. it

Emenda 822
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess
għall-pubbliku għal ammonti kbar ta' 
xogħlijiet jew materji oħra protetti bid-
drittijiet tal-awtur imtellgħin mill-utenti 
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detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi 
tad-drittijiet permezz ta' kooperazzjoni 
mal-fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, 
bħall-użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-
kontenut effettivi, għandhom ikunu 
xierqa u proporzjonati. Il-fornituri tas-
servizz għandhom jipprovdu lid-detenturi
tad-drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar 
l-iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri
raġonevoli u xierqa biex jiżguraw il-
funzjonament ta' ftehimiet konklużi ma' 
detenturi tad-drittijiet għall-użu tax-
xogħlijiet tagħhom jew ta' materji oħra. 
Dawk il-miżuri jistgħu jqisu diversi 
żviluppi teknoloġiċi disponibbli li jkunu 
xierqa għan-natura ta' servizzi tal-fornitur 
tas-soċjetà tal-informazzjoni. Il-fornituri 
tas-servizz għandhom jikkooperaw mad-
detenturi tad-drittijiet u jipprovdulhom
rappurtar adegwat dwar ir-rikonoxximent u 
l-użu ta' xogħlijiet u materji oħra.

Or. en

Emenda 823
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut 
effettivi, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati. Il-fornituri tas-servizz 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar b'mod 
sinifikanti ta' xogħlijiet jew materji oħra 
mtella' mill-utenti tagħhom għandhom, 
b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-drittijiet, 
jieħdu miżuri biex jiżguraw il-
funzjonament ta' ftehimiet ta' liċenzja
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut 
effettivi, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati u għandhom jiżguraw 



AM\1124644MT.docx 91/118 PE604.544v01-00

MT

drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

ridistribuzzjoni ġusta tal-valur lejn id-
detenturi tad-dritt. Il-fornituri tas-servizz 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi introdott livell limitu de minimis sabiex jiġu llimitati dawn l-obbligi 
għad-detenturi tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li tabilħaqq qed jospitaw ammonti 
kbar li huma akbar mill-medja ta' materjal protett bid-drittijiet tal-awtur sabiex jiġi evitat piż 
burokratiku jew finanzjarju għall-SMEs. L-għan ta' dan l-Artikolu jenħtieġ li jkun l-iskambju 
tal-valur iġġenerat mal-detenturi tad-drittijiet.

Emenda 824
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji effettivi tal-għarfien tal-
kontenut, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati. Il-fornituri tal-pjattaforma 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammont sinifikanti ta' 
xogħlijiet jew materji oħra mtella' mill-
utenti tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni 
mad-detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri 
biex jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut
effettivi, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati, u għandhom ikunu
konformi mal-istandards tal-industrija 
rilevanti. Il-fornituri tal-pjattaforma 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
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miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat u f'waqtu dwar ir-rikonoxximent 
u l-użu ta' xogħlijiet u materji oħra.

Or. es

Emenda 825
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal ammonti kbar ta' xogħlijiet 
jew materji oħra mtella' mill-utenti 
tagħhom għandhom, b'kooperazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet, jieħdu miżuri biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materji 
oħra jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà 
fuq is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 
materji oħra identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut 
effettivi, għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati. Il-fornituri tas-servizz 
għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-
drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materji oħra.

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu, jindiċizzaw, 
jikklassifikaw u jipprovdu aċċess pubbliku 
għal xogħlijiet jew materji oħra mtella'
mill-utenti tagħhom għandhom, 
b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-drittijiet, 
jieħdu miżuri effettivi biex jiżguraw il-
funzjonament ta' ftehimiet konklużi ma'
detenturi tad-drittijiet għall-użu tax-
xogħlijiet tagħhom jew ta' materji oħra jew 
biex jevitaw u jipprevjenu d-disponibbiltà
mhux awtorizzata fuq is-servizzi tagħhom 
ta' xogħlijiet jew materji oħra identifikati 
mid-detenturi tad-drittijiet permezz ta'
kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz. 
Dawk il-miżuri, bħall-użu ta' teknoloġiji 
tal-għarfien tal-kontenut effettivi, 
għandhom ikunu xierqa u proporzjonati. Il-
fornituri tas-servizz għandhom jipprovdu 
lid-detenturi tad-drittijiet b'informazzjoni 
xierqa dwar l-iskjerament u l-
implimentazzjoni tal-miżuri, kif ukoll, fejn 
rilevanti, rappurtar adegwat dwar ir-
rikonoxximent u l-użu ta' xogħlijiet u 
materji oħra.

Or. ro

Emenda 826
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Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu għall-fornitur tas-servizz 
tal-informazzjoni li jieħu miżuri, bħall-
użu ta' teknoloġiji ta' rikonoxximent tal-
kontenut, biex jiġi żgurat il-funzjonament 
effettiv tal-ftehim konkluż għall-użu tax-
xogħlijiet jew materjal ieħor protetti;

Or. en

Emenda 827
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kopertura tal-kontenut imtella' 
mill-utenti, kif ukoll ir-responsabbiltà 
tagħhom, inkluż fejn iwettqu att ta' 
riproduzzjoni u/jew ta' komunikazzjoni 
lill-pubbliku, sa fejn dawn jaġixxu fuq 
bażi mhux professjonali.

Or. en

Emenda 828
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn il-fornituri tas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni jieħdu l-miżuri 
msemmija fil-paragrafu 1, dawn il-miżuri 
ma għandhom jiksru l-ebda dritt tal-
privatezza tal-utenti, u għandhom ikunu 
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f'konformità mad-Direttivi 95/46/KE u 
2002/58/KE, kif ukoll mar-Regolament 
Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data. 
Miżuri li jipprevjenu d-disponibbiltà ta' 
xogħlijiet protetti bid-dritt tal-awtur jew 
materjal ieħor għandhom ikunu limitati 
biex jipprevjenu d-disponibbiltà ta' 
xogħlijiet speċifikament identifikati u 
debitament notifikati u ma għandhomx 
jikkonsistu f'monitoraġġ attiv tad-data 
kollha ta' kull utent tas-servizz.

Or. en

Emenda 829
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li fin-nuqqas ta' ftehim ta'
liċenzjar kif imsemmi fil-paragrafu 1, jew 
għaliex ma kienx meħtieġ mid-detenturi 
tad-drittijiet jew għaliex id-detentur tas-
servizz tas-soċjetà tal-informazzjoni huwa 
eliġibbli għar-reġim ta' eżenzjoni mir-
responsabbiltà stabbilit fl-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE, il-fornituri tas-
servizz tal-informazzjoni għandhom 
jieħdu miżuri biex jipprevjenu d-
disponibbiltà fuq is-servizzi tagħhom ta'
xogħlijiet jew materjal ieħor protetti 
identifikati mid-detenturi tad-drittijiet 
permezz tal-kooperazzjoni mal-fornituri 
tas-servizz.

Or. en

Emenda 830
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta għal direttiva
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Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-detenturi tad-drittijiet 
għandhom jipprovdu lill-fornituri tas-
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni bid-
data meħtieġa sabiex jiġi żgurat il-
funzjonament xieraq tal-miżuri użati mill-
fornituri fl-applikazzjoni tal-paragrafu 1. 
Il-fornituri tas-servizz għandhom 
jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet 
b'informazzjoni xierqa dwar il-
funzjonament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materjal ieħor.

.

Or. en

Emenda 831
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jinkludu, 
pereżempju, teknoloġiji tal-għarfien tal-
kontenut effettivi. Dawn iridu jkunu 
xierqa u raġonevoli. Il-fornituri tas-
servizz kollha għandhom jipprovdu lid-
detenturi tad-drittijiet b'informazzjoni 
xierqa dwar l-iskjerament u l-
implimentazzjoni tal-miżuri, kif ukoll, fejn 
rilevanti, rappurtar adegwat dwar ir-
rikonoxximent u l-użu ta' xogħlijiet u 
materja oħra.

Or. de

Emenda 832
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex tkun valida, in-notifika ta' 
kontenut protett mhux awtorizzat 
għandha tinkludi, b'mod partikolari, l-
identifikazzjoni mid-detentur tad-drittijiet 
tax-xogħol soġġett għad-drittijiet tal-
awtur u drittijiet relatati li jkun qed jiġi 
sostnut il-ksur tagħhom u l-
identifikazzjoni tax-xogħol imtella', inkluż 
il-post eżatt tiegħu, li huwa meqjus li qed 
juża xogħol soġġett għad-drittijiet tal-
awtur u għal drittijiet relatati.

Or. en

Emenda 833
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza 
tal-ftehimiet imsemmija fil-paragrafu 1, 
id-detenturi tad-drittijiet għandhom 
jipprovdu, f'bażi ta' data aċċessibbli għall-
pubbliku, id-data kollha meħtieġa relatata 
mad-detentur tad-dritt, il-materjal protett
u t-territorji rilevanti, sabiex il-fornituri 
ta' servizz ikunu jistgħu jidentifika b'mod 
eżatt il-kontenut tagħhom.

Or. en

Emenda 834
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għal dan il-għan, id-detenturi tad-
drittijiet għandhom jipprovdu lill-fornituri 
tas-servizzi b'xogħlijiet jew materjal li 
jkun identifikat b'mod preċiż li fuqhom 
huma jgawdu d-drittijiet.

Or. en

Emenda 835
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Sabiex jiżguraw implimentazzjoni 
proporzjonata tal-ftehim volontarju 
msemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu miżuri xierqa biex 
jiżguraw li d-detenturi tad-drittijiet u l-
fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni jagħmlu disponibbli lill-
benefiċjarju ta' eċċezzjoni jew limitazzjoni 
previsti fil-liġi nazzjonali skont l-
Artikolu 5 tad-Direttiva 2001/29 u skont l-
[Artikoli XXX ta' din id-Direttiva] il-mezzi 
ta' benefiċċju minn dik l-eċċezzjoni jew 
limitazzjoni, sal-limitu meħtieġ biex 
jittieħed benefiċċju minn dik l-eċċezzjoni 
jew limitazzjoni.

Or. en

Emenda 836
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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1b. Il-miżuri, imsemmija fil-
paragrafi 1 u 1a għandhom ikunu xierqa 
u proporzjonati.

Or. en

Emenda 837
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Għall-fini li tiġi assigurata 
applikazzjoni xierqa tal-miżuri msemmija 
fil-paragrafi 1 u 1a:

a) id-detenturi tad-drittijiet għandhom 
jipprovdu lill-fornituri tas-servizzi tas-
soċjetà bl-informazzjoni kollha rilevanti u 
meħtieġa sabiex jiġu identifikati x-
xogħlijiet u materjal ieħor protetti 
disponibbli dwar is-servizzi tagħhom, u 

b) il-fornituri tas-servizz għandhom 
jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet 
b'informazzjoni xierqa dwar il-
funzjonament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 1a, kif 
ukoll, fejn rilevanti, rappurtar adegwat 
dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 
xogħlijiet u materjal ieħor.

Or. en

Emenda 838
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 

imħassar
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msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 
mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 839
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 
mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 
mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1. Dawn il-mekkaniżmi 
għandhom b'mod partikolari jiżguraw li 
meta t-tneħħija tal-kontenut imsemmi fil-
paragrafu 1 ma tkunx iġġustifikata, il-
kontenut inkwistjoni għandu jerġa' 
jittella' online fi żmien raġonevoli. Bħala 
l-aħħar rimedju, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-possibbiltà ta' 
rimedju ġudizzjarju.

Or. en

Emenda 840
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 
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mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1.

mekkaniżmi ta' lmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1, inkluż fir-rigward tal-
kontenut imtella' mill-utenti li se jkun 
irtirat mingħajr raġuni valida mill-
fornituri ta' servizzi. Id-detentur tad-
drittijiet ikkonċernat għandu jittratta l-
ilment f'limitu ta' żmien raġonevoli u 
għandu jipprovdi ġustifikazzjoni adegwata 
għad-drittijiet li jitlob.

Or. fr

Emenda 841
Daniel Buda

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 
mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 
mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1, b'mod partikolari dwar l-
applikazzjoni possibbli ta' eċċezzjoni jew 
awtorizzazzjoni tal-użu dwar il-kontenut 
ikkonċernat. Dawn il-mekkaniżmi ma 
għandhomx jippreġudikaw b'mod mhux 
raġonevoli l-effikaċja tal-miżuri previsti 
fil-paragrafu 1.

Or. ro

Emenda 842
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 2. L-Istati Membri għandhom 
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jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 
mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija
fil-paragrafu 1.

jiżguraw li l-fornituri ta' servizz 
imsemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 
mekkaniżmi ta' lmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija
fil-paragrafu 1, b'mod partikolari dwar l-
applikazzjoni possibbli ta' eċċezzjoni jew 
awtorizzazzjoni ta' użu marbuta mal-
kontenut ikkonċernat. Dawn il-
mekkaniżmi ma jridux jippreġudikaw 
mingħajr raġuni l-effettività tal-miżuri 
msemmija fil-paragrafu 1.

Or. es

Ġustifikazzjoni

F'xi każijiet, il-kontenut imtella' mill-utenti tas-servizzi UUC jista' jiġi affettwat mill-miżuri 
implimentati, bħal pereżempju meta jkun kopert minn eċċezzjoni. Għaldaqstant, jenħtieġ li 
jiġi ċċarat li l-mekkaniżmu ta' lmenti u kumpens irid iqis dan, filwaqt li fl-istess ħin ma tiġix 
affettwata l-applikazzjoni tal-miżuri.

Emenda 843
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi
msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 
mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-utenti finali jkollhom il-mezzi 
biex jikkomunikaw b'mod effettiv mad-
detenturi tad-drittijiet li jkunu talbu l-
miżuri msemmija fil-paragrafu 1 sabiex 
tiġi sfidata l-applikazzjoni ta' dawk il-
miżuri bħal meta dawn jiġu applikati għal 
użu li jaqa' taħt limitazzjoni jew 
eċċezzjoni tad-drittijiet tal-awtur jew għal 
materjal tad-dominju pubbliku. Is-servizzi
msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx 
ikunu meħtieġa jiżvelaw l-identità tal-
utenti tad-detenturi tad-drittijiet.

Or. en
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Emenda 844
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 
mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw u jipprovdu miżuri li l-fornituri 
tas-servizzi msemmija fil-paragrafu 1 
ipoġġu fis-seħħ mekkaniżmi ta' ilmenti u 
rimedji li huma disponibbli għall-utenti
f'każ ta' tilwim dwar l-applikazzjoni tal-
miżuri msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 845
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 
mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-dritt nazzjonali jipprovdi lill-
utenti b'aċċess għal qorti jew awtorità 
rilevanti oħra għall-finijiet tal-
affermazzjoni tad-dritt tagħhom ta' użu 
skont eċċezzjoni jew limitazzjoni.

Or. en

Emenda 846
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 2. L-Istati Membri għandhom 
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jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 
mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija
fil-paragrafu 1.

jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 
mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 
disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 
dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija
fil-paragrafi 1 u 1a.

Or. en

Emenda 847
Stefano Maullu

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu implimentati 
mingħajr preġudizzju għall-użu ta' 
xogħlijiet li jsiru b'eċċezzjoni jew 
limitazzjoni għad-drittijiet tal-awtur, u 
mingħajr preġudizzju għall-użu ta' 
kontenut oriġinali maħluq mill-utenti. 
Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-utenti jitħallew 
jikkomunikaw b'mod rapidu u b'mod 
effettiv mad-detenturi tad-drittijiet li 
jkunu talbu l-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1 sabiex tiġi sfidata l-
applikazzjoni ta' dawk il-miżuri.

Or. it

Emenda 848
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-ftehimiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu implimentati 
mingħajr preġudizzju għall-użu ta' 
xogħlijiet li jsiru b'eċċezzjoni jew 
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limitazzjoni għad-drittijiet tal-awtur. Għal 
dan il-għan, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-utenti jitħallew 
jikkomunikaw b'mod rapidu u b'mod 
effettiv mad-detenturi tad-drittijiet li 
jkunu talbu kwalunkwe miżura li taqa' 
taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-ftehimiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 sabiex tiġi 
sfidata l-applikazzjoni ta' dawk il-miżuri.

Or. en

Emenda 849
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fir-rigward tat-tilwim relatat mal-
applikazzjoni ta' miżuri msemmija fil-
paragrafu 1, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-applikazzjoni ta' eċċezzjoni possibbli 
jew awtorizzazzjoni tal-użu għall-kontenut 
ikkonċernat, il-mekkaniżmi ma jistgħux 
jippreġudikaw b'mod mhux raġonevoli l-
effettività tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1.

Or. fr

Emenda 850
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex tiġi żgurata protezzjoni 
uniformi tal-utenti u tad-detenturi tad-
drittijiet fl-Unjoni kollha, il-Kummissjoni 
Ewropea għandha tiżviluppa linji gwida 
dwar il-kundizzjonijiet li jeħtieġ li jiġu 
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ssodisfati għall-validità tan-notifika 
msemmija fil-paragrafu 1a u għall-
mekkaniżmi ta' lmenti u ta' rimedji 
msemmija fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 851
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe lment imressaq taħt il-
mekkaniżmu msemmi fil-paragrafu 2 
għandu jiġi ttrattat mid-detentur tad-
drittijiet rilevanti f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli u b'mod effettiv. Id-detentur 
tad-drittijiet għandu jipprovdi 
ġustifikazzjoni xierqa għad-drittijiet li 
jitlob.

Or. en

Emenda 852
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta utent jagħmel użu mill-
ilmenti u l-mekkaniżmi ta' rimedju 
msemmija fil-paragrafu 2, il-fornituri tas-
servizzi u d-detenturi tad-drittijiet li l-
kontenut tagħhom huwa involut fi 
kwalunkwe kunflitt jew tilwim bħal dan 
għandhom ikunu obbligati jsolvu t-tali 
kunflitt jew tilwim b'mod f'waqtu.

Or. en
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Emenda 853
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Marju 
Lauristin, Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-utenti jkollhom aċċess għal 
qorti jew awtorità ġudizzjarja rilevanti 
oħra.

Or. en

Emenda 854
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu li t-tilwim bejn id-detenturi tad-
drittijiet u l-fornituri tas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, jista' jiġi ppreżentat lil 
mekkaniżmu għal soluzzjoni alternattiva 
għat-tilwim.

L-Istati Membri għandhom joħolqu jew 
jaħtru korp imparzjali b'kompetenzi 
rilevanti biex jassisti lill-partijiet fis-
soluzzjoni tat-tilwima tagħhom skont il-
mekkaniżmu previst fl-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

Sa mhux aktar tard minn [id-data 
msemmija fl-Artikolu 21(1)] l-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni dwar il-korp imsemmi fit-
tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu.
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Or. en

Emenda 855
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-
kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati biex jiddefinixxu l-
aħjar prassi, bħal teknoloġiji għall-
għarfien tal-kontenut xierqa u 
proporzjonati, filwaqt li titqies, fost l-
oħrajn, in-natura tas-servizzi, id-
disponibbiltà tat-tekonoloġiji u l-effettività 
tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi.

imħassar

Or. en

Emenda 856
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-
kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati biex jiddefinixxu l-
aħjar prassi, bħal teknoloġiji għall-
għarfien tal-kontenut xierqa u 
proporzjonati, filwaqt li titqies, fost l-
oħrajn, in-natura tas-servizzi, id-
disponibbiltà tat-tekonoloġiji u l-effettività 

imħassar
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tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi.

Or. en

Emenda 857
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-
kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati biex jiddefinixxu l-
aħjar prassi, bħal teknoloġiji għall-
għarfien tal-kontenut xierqa u 
proporzjonati, filwaqt li titqies, fost l-
oħrajn, in-natura tas-servizzi, id-
disponibbiltà tat-tekonoloġiji u l-effettività 
tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi.

3. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-
kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet tal-awtur jenħtieġ li tirregola l-attivitajiet u mhux it-
teknoloġiji. Peress li r-raġunament ta' dan l-Artikolu huwa li jħeġġeġ il-kollaborazzjoni, 
huwa meħtieġ li jkollu formulazzjoni li mhijiex restrittiva u jħalli biżżejjed flessibbiltà għall-
partijiet kollha biex jiddiskutu x'jaqdi l-interess reċiproku tagħhom.

Emenda 858
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-

3. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-
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kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati biex jiddefinixxu l-aħjar 
prassi, bħal teknoloġiji għall-għarfien tal-
kontenut xierqa u proporzjonati, filwaqt li 
titqies, fost l-oħrajn, in-natura tas-servizzi, 
id-disponibbiltà tat-tekonoloġiji u l-
effettività tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi.

kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati biex jiddefinixxu l-aħjar 
prassi, bħal teknoloġiji għall-għarfien tal-
kontenut xierqa u proporzjonati, filwaqt li 
titqies, fost l-oħrajn, in-natura tas-servizzi, 
id-disponibbiltà tat-tekonoloġiji u l-
effettività tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi. F'kooperazzjoni mal-Istati 
Membri, il-Kummissjoni għandha 
tinkoraġġixxi l-iskambju tal-aħjar prattiki 
fir-rigward tar-riżultati ta' kwalunkwe 
kooperazzjoni stabbilita skont il-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 859
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-
kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati biex jiddefinixxu l-
aħjar prassi, bħal teknoloġiji għall-
għarfien tal-kontenut xierqa u 
proporzjonati, filwaqt li titqies, fost l-
oħrajn, in-natura tas-servizzi, id-
disponibbiltà tat-tekonoloġiji u l-effettività 
tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi.

3. Il-Kummissjoni, b'kooperazzjoni 
mal-Istati Membri għandha tiffaċilita, 
meta jkun jixraq, il-kooperazzjoni bejn il-
fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
l-utenti u d-detenturi tad-drittijiet permezz 
ta' djalogi mal-partijiet ikkonċernati biex
jiġu ddefiniti l-aħjar prassi għall-
implimentazzjoni tal-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 860
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-
kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati biex jiddefinixxu l-aħjar 
prassi, bħal teknoloġiji għall-għarfien tal-
kontenut xierqa u proporzjonati, filwaqt li 
titqies, fost l-oħrajn, in-natura tas-servizzi, 
id-disponibbiltà tat-tekonoloġiji u l-
effettività tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi.

3. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-
kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati biex jiddefinixxu l-aħjar 
prassi, bħal teknoloġiji għall-għarfien tal-
kontenut xierqa u proporzjonati, filwaqt li 
titqies, fost l-oħrajn, in-natura tas-servizzi, 
id-disponibbiltà tat-teknoloġiji u l-
effettività tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi. Il-Kummissjoni għandha 
tħeġġeġ l-iskambju tal-aħjar prattiki fl-
Unjoni Ewropea kollha.

Or. fr

Emenda 861
Antanas Guoga

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-
kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati biex jiddefinixxu l-aħjar 
prassi, bħal teknoloġiji għall-għarfien tal-
kontenut xierqa u proporzjonati, filwaqt li 
titqies, fost l-oħrajn, in-natura tas-servizzi, 
id-disponibbiltà tat-tekonoloġiji u l-
effettività tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi.

3. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-
kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati biex jiddefinixxu l-aħjar 
prassi, ta' miżuri li huma proporzjonati u 
effettivi biex jiżguraw il-protezzjoni tax-
xogħlijiet jew materjal ieħor tad-detenturi 
tad-drittijiet, filwaqt li titqies, fost l-oħrajn, 
in-natura tas-servizzi, id-disponibbiltà tat-
tekonoloġiji u l-effettività tagħhom fid-
dawl tal-iżviluppi teknoloġiċi.

Or. en

Emenda 862
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Luis de Grandes Pascual

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-
kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati biex jiddefinixxu l-
aħjar prassi, bħal teknoloġiji għall-
għarfien tal-kontenut xierqa u 
proporzjonati, filwaqt li titqies, fost l-
oħrajn, in-natura tas-servizzi, id-
disponibbiltà tat-tekonoloġiji u l-effettività
tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi.

3. L-Istati Membri għandhom
jiżguraw li l-fornituri ta' servizz 
imsemmija fil-paragrafu 1 idaħħlu fis-
seħħ il-mekkaniżmu tal-ilmenti u ta'
rimedju li huwa disponibbli għall-utenti 
f'każ ta' tilwim dwar l-applikazzjoni tal-
miżuri msemmija fil-paragrafu 1, b'mod 
partikolari dwar l-applikazzjoni possibbli 
ta' eċċezzjoni jew awtorizzazzjoni tal-użu 
dwar il-kontenut ikkonċernat. Dawn il-
mekkaniżmi ma għandhomx 
jippreġudikaw b'mod mhux raġonevoli l-
effettività tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'xi każijiet il-kontenut imtella' mill-utenti fuq servizzi UUC jista' jiġi affettwat mill-miżuri 
implimentati, pereżempju meta dan ikun kopert minn eċċezzjoni. Għalhekk, huwa neċessarju 
li jiġi ċċarat li l-mekkaniżmu tal-ilmenti u ta' rimedju jeħtieġ li jqis dan, filwaqt li fl-istess ħin 
ma jaffettwax l-implimentazzjoni tal-miżuri.

Emenda 863
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-
kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati biex jiddefinixxu l-aħjar 
prassi, bħal teknoloġiji għall-għarfien tal-
kontenut xierqa u proporzjonati, filwaqt li 
titqies, fost l-oħrajn, in-natura tas-servizzi, 

3. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-
kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 
u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-
informazzjoni permezz ta' djalogu mal-
partijiet interessati biex jiddefinixxu l-aħjar 
prassi, filwaqt li titqies, fost l-oħrajn, in-
natura tas-servizzi, id-disponibbiltà tat-
tekonoloġiji u l-effettività tagħhom fid-
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id-disponibbiltà tat-tekonoloġiji u l-
effettività tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi.

dawl tal-iżviluppi teknoloġiċi.

Or. en

Emenda 864
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta l-fornituri tas-servizzi 
jieħdu miżuri volontarji, dawn il-miżuri 
ma jiksrux id-drittijiet fundamentali tal-
utenti, jiġifieri d-dritt tagħhom li 
jipproteġu d-data personali tagħhom u l-
libertà tagħhom li jirċievu jew jagħtu 
informazzjoni, skont l-Artikoli 8 u 11 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, b'mod partikolari d-
drittijiet tagħhom għall-użu ta' xogħlijiet 
li jkunu saru b'eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-drittijiet tal-awtur.

Or. en

Emenda 865
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jeħtiġilhom 
jimplimentaw soluzzjonijiet proporzjonati 
u dissważivi f'każ li ma jkunx hemm 
konformità mal-obbligi stipulati fil-
paragrafu 1.

Or. es



AM\1124644MT.docx 113/118 PE604.544v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Hija prattika komuni li meta proposta leġiżlattiva tintroduċi obbligu speċifiku, din tkun 
tinkludi wkoll dispożizzjoni korrispondenti dwar sanzjonijiet f'każ li ma ma jkunx hemm 
konformità mal-obbligu stipulat.

Emenda 866
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw rimedji proporzjonati u 
dissważivi għan-nuqqas ta' konformità 
mal-obbligi stabbiliti fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 867
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin

Proposta għal direttiva
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a

Ftehimiet ta' liċenzjar għal fornituri tas-
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jaħżnu u/jew jipprovdu aċċess lill-
pubbliku għal ammonti sinifikanti ta' 

xogħlijiet jew materjal ieħor protetti mid-
drittijiet tal-awtur imtellgħin mill-utenti 

tagħhom

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u/jew jipprovdu 
aċċess lill-pubbliku għal xogħlijiet jew 
materjal ieħor protetti bid-drittijiet tal-
awtur imtellgħin mill-utenti tagħhom, u 
b'hekk imorru lil hinn mis-sempliċi 
forniment ta' faċilitajiet fiżiċi u jwettqu ta' 
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att ta' komunikazzjoni lill-pubbliku u ta' 
riproduzzjoni, għandhom jikkonkludu 
ftehimiet ta' liċenzjar mad-detenturi tad-
drittijiet, sakemm dawn ma jkunux 
eliġibbli għall-eżenzjoni mir-
responsabbiltà prevista fl-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

2. Fornituri tas-servizzi li għandhom rwol 
attiv, inkluż permezz ta' ottimizzazzjoni 
tal-preżentazzjoni tax-xogħlijiet jew 
materjal imtellgħin jew il-promozzjoni 
tagħhom, mhumiex eliġibbli għall-
eżenzjoni mir-responsabbiltà ta' livell 
xieraq ta' protezzjoni.

3. Liċenzji akkwistati minn fornituri tas-
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
għandhom ikopru l-atti kollha tal-utenti 
individwali tagħhom, li mhumiex għal 
vantaġġ ekonomiku jew kummerċjali 
dirett jew indirett.

Or. en

Emenda 868
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a

Protezzjoni tal-awturi awdjoviżivi għat-
tqegħid għad-dispożizzjoni tax-xogħlijiet 

tagħhom

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta awtur awdjoviżiv ikun ittrasferixxa 
jew assenja d-dritt għat-tqegħid għad-
dispożizzjoni tiegħu lil produttur, dak l-
awtur għandu jżomm id-dritt li jikseb 
rimunerazzjoni ġusta u proporzjonata.

2. Dan id-dritt li tinkiseb rimunerazzjoni 
ġusta u proporzjonata għat-tqegħid għad-
dispożizzjoni tax-xogħol tal-awtur huwa 
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inaljenabbli u ma jistax jiġi rrevokat.

3. L-amministrazzjoni ta' dan id-dritt li 
tinkiseb rimunerazzjoni ġusta u 
proporzjonata għat-tqegħid għad-
dispożizzjoni tax-xogħol tal-awtur 
għandha tkun f'idejn organizzazzjonijiet 
ta' mmaniġġjar kollettiv li jirrappreżentaw 
lill-awturi awdjoviżivi, sakemm ftehimiet 
kollettivi oħra, inklużi l-ftehimiet ta' 
mmaniġġjar kollettiv volontarja, 
jiggarantixxu tali rimunerazzjoni għal 
awturi awdjoviżivi għad-dritt li jqiegħdu 
għad-dispożizzjoni.

4. L-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv tal-awturi għandhom jiġbru r-
rimunerazzjoni ġusta u proporzjonata 
mingħand is-servizzi tal-midja awdjoviżiva 
li jagħmlu x-xogħlijiet awdjoviżivi 
disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 869
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a

Kontenut Iġġenerat mill-Utenti

L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
eċċezzjoni għad-drittijiet previsti fl-
Artikoli 2, 3 u 4 tad-Direttiva 2001/29/KE, 
l-Artikolu 5 u l-Artikolu 7(1) tad-
Direttiva 96/9/KE, l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2009/24/KE, l-Artikoli 7(1) u 
8(1) tad-Direttiva 2006/115/KE u l-
Artikolu 11(1) ta' din id-Direttiva sabiex 
jippermettu lill-persuni fiżiċi jużaw 
xogħol eżistenti jew materjal ieħor fil-
ħolqien ta' xogħol ġdid jew materjal 
ieħor, u jużaw ix-xogħol ġdid jew materjal 
ieħor, diment li:
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(a) ix-xogħol jew materjal ieħor ikunu 
diġà ġew magħmula disponibbli legalment 
għall-pubbliku;

(b) is-sors, inkluż, l-isem tal-awtur, tal-
artist, tal-produttur, jew tax-xandar, jekk 
ikun disponibbli - huwa indikat;

(c) hemm ċertu livell ta' kreattività fix-
xogħol il-ġdid li sostanzjalment 
jiddistingwih mix-xogħol oriġinali.

Or. en

Emenda 870
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal direttiva
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a

Dritt irrinunzjabbli għal rimunerazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtur ta' xogħol awdjoviżiv ikun 
intitolat għal rimunerazzjoni ekwa meta 
jittrasferixxi jew iċedi d-dritt tiegħu li 
xogħolu jitpoġġa għad-dispożizzjoni ta' 
produttur awdjoviżiv.

2. Dan id-dritt għal rimunerazzjoni ekwa 
sabiex ix-xogħol tal-awtur jitpoġġa għad-
dispożizzjoni ta' ħaddieħor huwa dritt li 
ma jistax jiġi rrinunzjat jew mgħoddi lil 
ħaddieħor.

3. L-amministrazzjoni ta' dan id-dritt għal 
rimunerazzjoni ekwa sabiex ix-xogħol tal-
awtur jitpoġġa għad-dispożizzjoni ta' 
ħaddieħor se tiġi fdata f'idejn l-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv li jirrappreżentaw lill-awturi tax-
xogħol awdjoviżiv.

4. L-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv tal-awturi ta' xogħlijiet 
awdjoviżivi għandhom jiġbru r-
rimunerazzjoni ekwa mingħand is-servizzi 
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awdjoviżivi li jpoġġu x-xogħlijiet 
awdjoviżivi għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan id-dritt għandu jkun ibbażat fuq id-dħul riċevut għall-użu kummerċjali tax-xogħol 
awdjoviżiv, bil-pjattaforma jew id-distributur finali li jpoġġu x-xogħlijiet awdjoviżivi għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku jkunu responsabbli għall-ħlas, sabiex b'hekk tiġi ggarantita 
rimunerazzjoni finanzjarja proporzjonata għall-awtur għall-użu reali tax-xogħol. L-
amministrazzjoni ta' dan id-dritt għandha tiġi fdata lill-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv, billi l-ħlasijiet jiġu ċċentralizzati fi speċi ta' one-stop-shop, li jiffaċilita l-
likwidazzjoni ta' dak id-dħul għall-utenti u jagħti spinta liċ-ċertezza legali fis-suq.

Emenda 871
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Evelyn 
Regner, Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a

Modifika għad-Direttiva 2001/29/KE

Id-Direttiva 2001/29/KE għandha tiġi 
emendata kif ġej:

Għandu jiġi miżjud l-Artikolu li ġej:

Artikolu 5(3)a

Kontenut Iġġenerat mill-Utenti

L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
eċċezzjoni jew limitazzjoni għad-drittijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 2, 3 u 4 għall-użu 
minn persuni fiżiċi ta' xogħol jew 
materjal ieħor eżistenti fil-ħolqien ta'
xogħol jew materjal ieħor ġdid, diment li:

(a) ix-xogħol jew materjal ieħor ikunu 
diġà ġew magħmula disponibbli legalment 
għall-pubbliku;

(b) is-sors, inkluż, l-isem tal-awtur, jekk 
ikun disponibbli, ikun indikat;

(c) ikun hemm ċertu livell ta' oriġinalità 
fix-xogħol il-ġdid.
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Din l-eċċezzjoni hija mingħajr 
preġudizzju għall-eċċezzjonijiet u l-
limitazzjonijiet previsti fl-Artikolu 5.

Or. en

Emenda 872
Julia Reda

Proposta għal direttiva
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a

Dritt għall-użu taħt eċċezzjoni jew 
limitazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dritt nazzjonali jipprovdi lill-utenti bil-
mekkaniżmi meħtieġa, inkluża l-
possibbiltà ta' aċċess għal qorti, biex 
jeżerċitaw id-dritt ta' użu ta' xogħol jew 
materjal ieħor fl-applikazzjoni ta'
eċċezzjoni jew limitazzjoni skont din id-
Direttiva, id-Direttiva 2001/29/KE, id-
Direttiva 96/09/KE u d-
Direttiva 2012/28/UE.

2. Id-dritt tal-użu ta' xogħol jew materjal 
ieħor skont il-paragrafu 1 ma għandux
ikun limitat minn miżuri teknoloġiċi fl-
applikazzjoni tal-Artikolu 6 tad-
Direttiva 2001/29/KE.

Or. en


	1124644MT_1498665906636_1124644MT.docx

