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Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni 

 *** Proċedura ta’ approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 

 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati. Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet 

tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali 

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

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2016)0593), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-

Parlament (C8-0383/2016), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-8 ta' Frar 20171, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur kif ukoll tal-Kumitat għall-

Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-

0000/2017), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Japprova d-dikjarazzjoni tiegħu annessa ma' din ir-riżoluzzjoni; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-

proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 

sustanzjali; 

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-evoluzzjoni mgħaġġla tat-

teknoloġiji diġitali biddlet il-mod kif ix-

(3) L-evoluzzjoni mgħaġġla tat-

teknoloġiji diġitali biddlet il-mod kif ix-

                                                 
1 Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali. 
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xogħlijiet u materjal protett ieħor jinħolqu, 

jiġu prodotti, distribwiti u użati. Mudelli 

kummerċjali ġodda u atturi ġodda li qed 

jinħolqu. L-għanijiet u l-prinċipji stabbiliti 

mill-Unjoni fil-qafas tad-drittijiet tal-awtur 

jibqgħu sodi. Madankollu, għad hemm 

inċertezza legali, għad-detenturi tad-

drittijiet u l-utenti, fir-rigward ta’ ċerti użi, 

inkluż l-użu transfruntier ta’ xogħlijiet u 

materjal tematiku ieħor fl-ambjent diġitali. 

Kif stipulat fil-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni bit-titolu “Lejn qafas tad-

drittijiet tal-awtur aktar modern u 

Ewropew”26, f’xi oqsma huwa meħtieġ li l-

qafas tad-drittijiet tal-awtur attwali tal-

Unjoni jiġi addattat u supplimentat. Din id-

Direttiva tistipula regoli biex jiġu adattati 

ċerti eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet għall-

ambjenti diġitali u transfruntiera kif ukoll 

miżuri biex jiġu faċilitati ċerti prattiki ta' 

liċenzjar fir-rigward tat-tixrid tax-xogħlijiet 

li mhumiex fis-suq u d-disponibbiltà online 

ta’ xogħlijiet awdjoviżivi fuq pjattaformi li 

joffru video-on-demand bil-ħsieb li jiġi 

żgurat aċċess aktar wiesgħa għall-kontenut. 

Sabiex jinkiseb il-funzjonament tajjeb tas-

suq għad-drittijiet tal-awtur, għandu jkun 

hemm ukoll regoli dwar id-drittijiet 

f’pubblikazzjonijiet, dwar l-użu ta’ 

xogħlijiet u materjal tematiku ieħor mill-

fornituri tal-ħzin tas-servizzi online u l-

għoti ta' aċċess għal kontenut mtella’ tal-

utent u dwar it-trasparenza ta’ kuntratti tal-

awturi u tal-artisti. 

xogħlijiet u materjal protett ieħor jinħolqu, 

jiġu prodotti, distribwiti u użati. Mudelli 

kummerċjali ġodda u atturi ġodda li qed 

jinħolqu. L-għanijiet u l-prinċipji stabbiliti 

mill-Unjoni fil-qafas tad-drittijiet tal-awtur 

jibqgħu sodi. Madankollu, għad hemm 

inċertezza legali, għad-detenturi tad-

drittijiet u l-utenti, fir-rigward ta’ ċerti użi, 

inkluż l-użu transfruntier ta’ xogħlijiet u 

materjal tematiku ieħor fl-ambjent diġitali. 

Kif stipulat fil-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni bit-titolu “Lejn qafas tad-

drittijiet tal-awtur aktar modern u 

Ewropew”26, f’xi oqsma huwa meħtieġ li l-

qafas tad-drittijiet tal-awtur attwali tal-

Unjoni jiġi addattat u supplimentat. Din id-

Direttiva tistipula regoli biex jiġu adattati 

ċerti eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet għall-

ambjenti diġitali u transfruntiera kif ukoll 

miżuri biex jiġu faċilitati ċerti prattiki ta' 

liċenzjar fir-rigward tat-tixrid tax-xogħlijiet 

li mhumiex fis-suq u d-disponibbiltà online 

ta’ xogħlijiet awdjoviżivi fuq pjattaformi li 

joffru video-on-demand bil-ħsieb li jiġi 

żgurat aċċess aktar wiesgħa għall-kontenut. 

Sabiex jinkiseb il-funzjonament tajjeb tas-

suq għad-drittijiet tal-awtur, għandu jkun 

hemm ukoll regoli dwar l-eżerċizzju tad-

drittijiet f’pubblikazzjonijiet, dwar l-użu 

ta’ xogħlijiet u materjal tematiku ieħor 

dwar il-pjattaformi tal-fornituri tas-

servizzi online li jaħżnu u jagħtu l-aċċess 

għal kontenut mtella’ tal-utenti u dwar it-

trasparenza ta’ kuntratti tal-awturi u tal-

artisti. 

__________________ __________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Din id-Direttiva hija bbażata fuq, u 

tikkumplimenta, ir-regoli stabbiliti fid-

Direttivi li bħalissa huma fis-seħħ f'dan il-

qasam, b'mod partikolari d-Direttiva 

96/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill27, id-Direttiva 2001/29/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill28, id-

Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill29, id-Direttiva 

2009/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill30, id-Direttiva 2012/28/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill31 u d-

Direttiva 2014/26/UE o tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill32. 

(4) Din id-Direttiva hija bbażata fuq, u 

tikkumplimenta, ir-regoli stabbiliti fid-

Direttivi li bħalissa huma fis-seħħ f'dan il-

qasam, b'mod partikolari d-Direttiva 

96/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill27, id-Direttiva 2000/31/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill27a, id-

Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill28, id-Direttiva 

2006/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill29, id-Direttiva 2009/24/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill30, id-

Direttiva 2012/28/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill31 u d-Direttiva 

2014/26/UE o tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill32.  

__________________ __________________ 

27Id-Direttiva 96/9/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta’ Marzu 1996 dwar il-protezzjoni 

legali ta' databases (ĠU L 77, 27.3.1996, p. 

20-28). 

27Id-Direttiva 96/9/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta’ Marzu 1996 dwar il-protezzjoni 

legali ta' databases (ĠU L 77, 27.3.1996, p. 

20-28). 

 27aId-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali 

tas-servizzi minn soċjetà tal-

informazzjoni, partikolarment il-kummerċ 

elettroniku, fis-Suq Intern (“Direttiva 

dwar il-kummerċ elettroniku”) (ĠU 

L 178, 17.7.2000, p. 1). 

28Id-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 

ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u 

drittijiet relatati fis-soċjetà tal-

informazzjoni (ĠU L 167, 22.6.2001, p. 

10-19). 

28Id-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 

ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u 

drittijiet relatati fis-soċjetà tal-

informazzjoni (ĠU L 167, 22.6.2001, p. 

10-19). 

29Id-Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

12 ta' Diċembru 2006 dwar dritt ta' kiri u 

dritt ta' self u dwar ċerti drittijiet relatati 

mad-drittijiet tal-awtur fil-qasam tal-

proprjetà intellettwali (ĠU L 376, 

29Id-Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

12 ta' Diċembru 2006 dwar dritt ta' kiri u 

dritt ta' self u dwar ċerti drittijiet relatati 

mad-drittijiet tal-awtur fil-qasam tal-

proprjetà intellettwali (ĠU L 376, 
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27.12.2006, p. 28-35). 27.12.2006, p. 28-35). 

30Id-Direttiva 2009/24/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta’ April 2009 dwar il-protezzjoni legali 

ta' programmi tal-kompjuter (ĠU L 111, 

5.5.2009, p. 16-22). 

30Id-Direttiva 2009/24/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta’ April 2009 dwar il-protezzjoni legali 

ta' programmi tal-kompjuter (ĠU L 111, 

5.5.2009, p. 16-22). 

31Id-Direttiva 2012/28/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Ottubru 2012 dwar ċerti użi permessi 

ta' xogħlijiet orfni (ĠU L 299, 2012.10.27, 

p. 5-12). 

31Id-Direttiva 2012/28/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Ottubru 2012 dwar ċerti użi permessi 

ta' xogħlijiet orfni (ĠU L 299, 2012.10.27, 

p. 5-12). 

32Id-Direttiva 2014/26/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar2014 

dwar l-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet 

tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta' 

liċenzji multiterritorjali ta' drittijiet 

f'xogħlijiet mużikali għall-użu onlajn fis-

suq intern (ĠU L 84, 20.3.2014, p. 72-98). 

32Id-Direttiva 2014/26/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar2014 

dwar l-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet 

tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta' 

liċenzji multiterritorjali ta' drittijiet 

f'xogħlijiet mużikali għall-użu onlajn fis-

suq intern (ĠU L 84, 20.3.2014, p. 72-98). 

Or. en 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Fl-oqsma tar-riċerka, l-edukazzjoni 

u l-preservazzjoni tal-wirt kulturali, it-

teknoloġiji diġitali jippermettu tipi ta’ użi 

ġodda li mhumiex koperti b’mod ċar mir-

regoli attwali tal-Unjoni dwar l-

eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet. Barra 

minn hekk, in-natura fakultattiva tal-

eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet previsti 

fid-Direttivi 2001/29/KE, 96/9/KE u 

2009/24/KE f’dawn l-oqsma jista’ 

jkollhom impatt negattiv fuq il-

funzjonament tas-suq intern. Dan huwa 

partikolarment rilevanti fir-rigward ta’ użi 

transfruntieri, li qed isiru dejjem aktar 

importanti fl-ambjent diġitali. Għalhekk, 

eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet eżistenti 

fil-liġi tal-Unjoni li huma relevanti għar-

riċerka xjentifika, l-edukazzjoni u l-

(5) Fl-oqsma tal-innovazzjoni, ir-

riċerka, l-edukazzjoni u l-preservazzjoni 

tal-wirt kulturali, it-teknoloġiji diġitali 

jippermettu tipi ta’ użi ġodda li mhumiex 

koperti b’mod ċar mir-regoli attwali tal-

Unjoni dwar l-eċċezzjonijiet u l-

limitazzjonijiet. Barra minn hekk, in-natura 

fakultattiva tal-eċċezzjonijiet u l-

limitazzjonijiet previsti fid-Direttivi 

2001/29/KE, 96/9/KE u 2009/24/KE 

f’dawn l-oqsma jista’ jkollhom impatt 

negattiv fuq il-funzjonament tas-suq intern. 

Dan huwa partikolarment rilevanti fir-

rigward ta’ użi transfruntieri, li qed isiru 

dejjem aktar importanti fl-ambjent diġitali. 

Għalhekk, eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet 

eżistenti fil-liġi tal-Unjoni li huma 

relevanti għall-innovazzjoni, ir-riċerka 
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preservazzjoni tal-wirt kulturali għandhom 

jiġu vvalutati mill-ġdid fid-dawl ta’ dawn 

l-użi l-ġodda. Eċċezzjonijiet jew 

limitazzjonijiet mandatorji għall-użu ta’ 

teknoloġiji tal-estrazzjoni tat-test u tad-

dejta fil-qasam tar-riċerka xjentifika, 

illustrazzjoni għal tagħlim fl-ambjent 

diġitali u l-preservazzjoni tal-wirt kulturali 

għandhom jiġu introdotti. Għal użi li ma 

jkunux koperti minn eċċezzjoni jew 

limitazzjoni prevista f’din id-Direttiva, l-

eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet fil-liġi 

tal-Unjoni eżistenti għandhom jibqgħu 

japplikaw. Id-Direttivi 96/9/KE u 

2001/29/KE għandhom jiġu adattati. 

xjentifika, l-edukazzjoni u l-preservazzjoni 

tal-wirt kulturali għandhom jiġu vvalutati 

mill-ġdid fid-dawl ta’ dawn l-użi l-ġodda. 

Jenħtieġ li jiġu introdotti eċċezzjonijiet 

jew limitazzjonijiet mandatarji għall-użu 

ta’ teknoloġiji tal-estrazzjoni tat-test u tad-

data fil-qasam tal-innovazzjoni u r-riċerka 

xjentifika, illustrazzjoni għal tagħlim fl-

ambjent diġitali u għall-preservazzjoni tal-

wirt kulturali. Għal użi li ma jkunux 

koperti minn eċċezzjoni jew limitazzjoni 

prevista f’din id-Direttiva, l-eċċezzjonijiet 

u l-limitazzjonijiet fil-liġi tal-Unjoni 

eżistenti għandhom jibqgħu japplikaw. Id-

Direttivi 96/9/KE u 2001/29/KE għandhom 

jiġu adattati. 

Or. en 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Dawn l-eċċezzjonijiet u l-

limitazzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva 

għandhom l-gġan li jiksbu bilanċ ġust bejn 

id-drittijiet u l-interessi tal-awturi u 

detenturi oħra tad-drittijiet, minn naħa, u 

dawk tal-utenti min-naħa l-oħra. Dawn 

jistgħu jiġu applikati biss f’ċerti każijiet 

speċjali li ma jkunux konfliġġenti mal-

isfruttar normali tax-xogħol jew tal-

materjal protett ieħor u li ma 

jippreġudikawx l-interessi leġittimi tad-

detentur tad-drittijiet b’mod li ma jkunx 

raġonevoli. 

(6) Dawn l-eċċezzjonijiet u l-

limitazzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva 

għandhom l-għan li jiksbu bilanċ ġust bejn 

id-drittijiet u l-interessi tal-awturi u 

detenturi oħra tad-drittijiet, minn naħa, u 

dawk tal-utenti min-naħa l-oħra. Dawn 

jistgħu jiġu applikati biss f’ċerti każijiet 

speċjali li ma jkunux konfliġġenti mal-

isfruttar normali tax-xogħol jew tal-

materjal protett ieħor u li ma 

jippreġudikawx l-interessi leġittimi tad-

detentur tad-drittijiet b’mod li ma jkunx 

raġonevoli. 

Or. en 
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Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Teknoloġiji ġodda jippermettu l-

analiżi komputazzjonali awtomatizzata ta’ 

informazzjoni f’forma diġitali, bħat-test, il-

ħsejjes, l-immaġni jew id-dejta, 

ġeneralment magħruf bħala l-estrazzjoni 

ta’ testi u ta’ dejta. Dawn it-teknoloġiji 

jippermettu lir-riċerkaturi li jipproċessaw 
ammonti kbar ta’ informazzjoni biex jiksbu 

għarfien ġdid u jiskopru xejriet ġodda. 

Filwaqt li t-teknoloġiji tal-estrazzjoni tat-

test u tad-dejta huma prevalenti fl-

ekonomija diġitali, hemm rikonoxximent 

mifrux li l-estrazzjoni tat-test u ta’ dejta 

b’mod partikolari tista’ tibbenefika lill-

komunità tar-riċerka u b’hekk 

tinkoraġġixxi l-innovazzjoni. Madankollu, 

fl-Unjoni, organizzazzjonijiet ta’ riċerka 

bħall-universitajiet u l-istituti ta’ riċerka 

qed iħabbtu wiċċhom ma’ inċertezza 

legali dwar sa fejn ikunu jistgħu jwettqu 

estrazzjoni tat-test u tad-dejta tal-

kontenut. F’ċerti każijiet, l-estrazzjoni tat-

test u tad-dejta tista’ tinvolvi atti protetti 

bid-drittijiet tal-awtur u/jew bid-dritt tal-

bażi tad-dejta sui generis, b’mod 

partikolari r-riproduzzjoni ta’ xogħlijiet 

jew materji oħra u/jew l-estrazzjoni tal-

kontenut minn bażi tad-dejta. Fejn ma 

hemm l-ebda eċċezzjoni jew limitazzjoni li 

tapplika, awtorizzazzjoni biex jitiwettqu 

tali atti tkun meħtieġa mid-detenturi tad-

drittijiet. L-estrazzjoni tat-test u tad-dejta 

tista’ titwettaq ukoll b'rabta ma' fatti jew 

dejta sempliċi li mhumiex protetti bid-

drittijiet tal-awtur u f’dawn il-każijiet l-

ebda awtorizzazzjoni ma tkun meħtieġa. 

(8) Teknoloġiji ġodda jippermettu l-

analiżi komputazzjonali awtomatizzata ta’ 

informazzjoni f’forma diġitali, bħat-test, il-

ħsejjes, l-immaġni jew id-dejta, 

ġeneralment magħruf bħala l-estrazzjoni 

ta’ testi u ta’ dejta. L-estrazzjoni tat-test u 

tad-dejta tippermetti l-qari u l-analiżi ta’ 
ammonti kbar ta’ informazzjoni maħżuna 

b’mod diġitali biex jinkiseb għarfien ġdid 

u jiġu skoperti xejriet ġodda. Biex isseħħ 

l-estrazzjoni tat-test u tad-dejta, huwa 

neċessarju l-ewwel nett li dak li jkun 

ikollu aċċess għall-informazzjoni u 

mbagħad li jirriproduċiha. B’mod 

ġenerali, huwa biss wara li dik l-

informazzjoni tiġi normalizzata li din tkun 
tista’ tiġi pproċessata permezz tal-

estrazzjoni tat-test u tad-dejta. Ladarba 

jkun hemm aċċess legali għall-

informazzjoni, huwa meta dik l-

informazzjoni tkun qed tiġi normalizzata 

li l-użu protett mid-drittijiet tal-awtur 

iseħħ, peress li dan iwassal għal 

riproduzzjoni billi jinbidel il-format tal-

informazzjoni jew billi l-informazzjoni tiġi 

estratta minn bażi tad-dejta għal ġo 

format li jista’ jiġi soġġett għall-

estrazzjoni tat-test u tad-dejta. Il-proċessi 

rilevanti għad-drittijiet tal-awtur fl-użu 

tat-teknoloġija tal-estrazzjoni tat-test u 

tad-dejta konsegwentement mhumiex l-

estrazzjoni tat-test u tad-dejta nnifisha li 

tikkonsisti fil-qari u l-analiżi ta’ 

informazzjoni normalizzata maħżuna 

b’mod diġitali, iżda huma l-proċess ta’ 

aċċess u l-proċess li bih l-informazzjoni 

tiġi normalizzata sabiex tippermetti l-

analiżi komputazzjonali awtomatizzata 

tagħha. Il-proċess tal-aċċess għal 

informazzjoni li hi protetta mid-drittijiet 

tal-awtur fir-rigward ta’ xogħlijiet jew 

materjal tematiku ieħor diġà huwa 
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regolata fid-dritt tal-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Id-dritt tal-Unjoni diġà jipprovdi 

ċerti eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet li 

jkopru l-użi għal finijiet ta’ riċerka 

xjentifika li jistgħu japplikaw għal atti ta’ 

estrazzjoni tat-est u tad-dejta. Madankollu, 

dawn l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet 

huma fakultattivi u mhux adattati 

kompletament għall-użu ta’ teknoloġiji fir-

riċerka xjentifika. Barra minn hekk, fejn ir-

riċerkaturi jkollhom aċċess għal kontenut 

legali, pereżempju permezz ta’ 

abbonamenti għal pubblikazzjonijiet jew 

liċenzji ta’ aċċess miftuħ, it-termini tal-

liċenzji jistgħu jeskludu l-estrazzjoni tat-

test u tad-dejta. Kulma jmur ir-riċerka qed 

issir dejjem aktar bl-għajnuna tat-

teknoloġija diġitali, għalhekk hemm riskju 

li l-pożizzjoni kompetittiva tal-Unjoni 

bħala qasam ta’ riċerka se tbati jekk ma 

jitteħdux il-passi biex tiġi indirizzata l-

inċertezza legali għall-estrazzjoni tat-test u 

tad-dejta. 

(9) Id-dritt tal-Unjoni diġà jipprovdi 

ċerti eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet li 

jkopru l-użi għal finijiet ta’ riċerka 

xjentifika li jistgħu japplikaw għal atti ta’ 

estrazzjoni tat-est u tad-dejta. Madankollu, 

dawn l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet 

huma fakultattivi u mhux adattati 

kompletament għall-użu ta’ teknoloġiji fir-

riċerka xjentifika. Barra minn hekk, fejn 

hemm aċċess legali għal kontenut, 

pereżempju permezz ta’ abbonamenti 

f'pubblikazzjonijiet jew liċenzji ta’ aċċess 

miftuħ, it-termini tal-liċenzji jistgħu 

jeskludu l-estrazzjoni tat-test u tad-dejta. 

Kulma jmur ir-riċerka qed issir dejjem 

aktar bl-għajnuna tat-teknoloġija diġitali, 

għalhekk hemm riskju li l-pożizzjoni 

kompetittiva tal-Unjoni bħala qasam ta’ 

riċerka se tbati jekk ma jitteħdux il-passi 

biex tiġi indirizzata l-inċertezza legali 

għall-estrazzjoni tat-test u tad-dejta. Huwa 

importanti li jiġi rikonoxxut il-potenzjal li 

għandhom it-teknoloġiji tal-estrazzjoni 

tat-test u tad-dejta li jippermettu għarfien 

ġdid, l-innovazzjoni u l-iskoperta fl-oqsma 

kollha u r-rwol li dawk it-teknoloġiji 

għandhom fl-iżvilupp kontinwu tal-

ekonomija diġitali, filwaqt li ssir 

dispożizzjoni għal eċċezzjoni għar-

riproduzzjoni u l-estrazzjoni ta’ 

informazzjoni għall-fini tal-estrazzjoni 

tat-test u tad-dejta fejn ikun hemm aċċess 

legali. L-aċċess għal informazzjoni li tkun 

diġà normalizzata jippermetti lid-detentur 

tad-drittijiet tal-awtur ifittex kumpens iżda 

jenħtieġ li ma jipprekludix lill-persuni li 
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għandhom aċċess legali għall-

informazzjoni milli huma stess 

jinnormalizzawha u jissuġġettawha għal 

analiżi tal-estrazzjoni tat-test u tad-dejta. 

Or. en 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Barra minn hekk, hemm 

rikonoxximent estensiv li l-aċċess għal 

informazzjoni normalizzata f’format li 

jippermettilha tiġi soġġetta għall-

estrazzjoni tat-test u tad-dejta jista’, 

b’mod partikolari, ikun ta' ġid għall-

komunità tar-riċerka fit-totalità tagħha 

inklużi l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka 

żgħar, speċjalment fejn ma hemmx aċċess 

legali għal kontenut bħal pereżempju 

permezz ta’ abbonamenti 

f'pubblikazzjonijiet jew liċenzji ta' aċċess 

miftuħ. Fl-Unjoni, l-organizzazzjonijiet 

ta' riċerka bħalma huma l-universitajiet u 

l-istituti tar-riċerka qed iħabbtu wiċċhom 

ma’ sfidi biex jiksbu aċċess legali għall-

volum ta’ informazzjoni maħżuna b’mod 

diġitali meħtieġ biex għarfien ġdid jiġi 

mfittex permezz tal-estrazzjoni tat-test u 

tad-dejta. 

Or. en 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Din l-inċertezza legali għandha tiġi (10) Din l-inċertezza legali għandha tiġi 
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indirizzata billi tkun prevista eċċezzjoni 

obbligatorja għad-dritt ta’ riproduzzjoni 

kif ukoll id-dritt li ma titħalliex issir 

estrazzjoni minn bażi tad-dejta. L-

eċċezzjoni l-ġdida għandha tkun bla ħsara 

għall-eċċezzjoni obbligatorja eżistenti dwar 

atti temporanji ta’ riproduzzjoni stabbiliti 

fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2001/29, li 

għandhom ikomplu japplikaw għal tekniki 

tal-estrazzjoni tat-test u tad-dejta li ma 

jinvolvux it-teħid ta’ kopji li jmorru lil hinn 

mill-ambitu ta’ din l-eċċezzjoni. L-

organizzazzjonijiet ta’ riċerka għandhom 

jibbenefikaw ukoll mill-eżenzjoni meta 

jkunu involuti fis-sħubijiet pubbliċi-

privati. 

indirizzata billi tkun prevista eċċezzjoni 

obbligatorja biex l-organizzazzjonijiet ta’ 

riċerka jkollhom aċċess għal 

informazzjoni normalizzata f’format li 

jippermettilha tiġi suġġetta għall-

estrazzjoni tat-test u tad-dejta kemm-il 

darba dak il-proċess jitwettaq mill-

organizzazzjoni ta’ riċerka. Jenħtieġ li d-

detenturi tad-drittijiet ikunu kapaċi jfittxu 

kumpens relatat mal-ispiża tal-proċess ta’ 

normalizzazzjoni. Jenħtieġ li l-

organizzazzjonijiet ta' riċerka 

jibbenefikaw mill-eċċezzjoni wkoll meta 

jkunu involuti fi sħubijiet pubbliċi-privati. 

Jenħtieġ li dawn l-eċċezzjonijiet il-ġodda 

jkunu bla ħsara għall-eċċezzjoni 

obbligatorja eżistenti dwar atti temporanji 

ta’ riproduzzjoni stabbiliti fl-Artikolu 5(1) 

tad-Direttiva 2001/29, li għandhom 

ikomplu japplikaw għal tekniki tal-

estrazzjoni tat-test u tad-dejta li ma 

jinvolvux it-teħid ta’ kopji li jmorru lil hinn 

mill-ambitu ta’ din l-eċċezzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) M’hemm l-ebda bżonn li jkun 

prevedut kumpens għad-detenturi tad-

drittijiet rigward użi fl-ambitu tal-

eċċezzjoni tal-estrazzjoni tat-test u tad-

dejta introdotta b'din id-Direttiva peress li 

fid-dawl tan-natura u l-kamp ta' 

applikazzjoni tal-eċċezzjoni, il-ħsara 

għandha tkun minima. 

(13) Hemm bżonn li jkun prevedut 

kumpens għad-detenturi tad-drittijiet 

rigward l-eċċezzjoni li tippermetti lill-

organizzazzjonijiet ta’ riċerka li 

m’għandhomx aċċess legali għall-

informazzjoni, ikollhom aċċess għal dejta 

normalizzata li tkun adattata għall-

estrazzjoni tat-test u tad-dejta, iżda biss 

sakemm dan il-kumpens huwa 

proporzjonali għall-ispiża 

normalizzazzjoni tal-proċess tad-dejta. 

Or. en 
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Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Il-protezzjoni tad-detenturi tad-

drittijiet kontra l-użu ta’ settijiet ta’ dejta 

miksuba biss għall-fini ta’ estrazzjoni tat-

test u tat-dejta hija meħtieġa biex jiġi 

evitat l-abbuż tal-eċċezzjoni u l-obbligu 

previsti f’din id-Direttiva. Madankollu, 

fil-qasam tar-riċerka xjentifika, id-

disponibbiltà ta’ dawn is-settijiet ta’ dejta 

tista' tkun meħtieġa lil hinn mill-

finalizzazzjoni tal-proċess ta’ estrazzjoni 

tat-test u tad-dejta għall-verifikabbiltà tar-

riżultati tar-riċerka. Iż-żamma ta’ settijiet 

ta' dejta rilevanti fejn ma jistax jiġi 

assigurat li r-renormalizzazzjoni u l-

proċess ripetut tal-estrazzjoni tat-test u 

tad-dejta jipproduċu riżultati identiċi 

għandha tiġi regolata. Għal dan l-għan, l-

Istati Membri jenħtieġ li jkollhom 

faċilitajiet biex jaħżnu s-settijiet ta' dejta 

rilevanti sabiex jippermettu l-

verifikabbiltà tar-riżultati tar-riċerka li 

jsitgħu jsiru meħtieġa fi stadju aktar tard. 

Or. en 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Filwaqt li programmi ta’ 

edukazzjoni u ta’ tagħlim mill-bogħod 

transfruntier ħafna drabi huma żviluppati 

f’livell ogħla ta’ edukazzjoni, l-għodod u r-

riżorsi diġitali qed jintużaw dejjem aktar 

fil-livelli edukattivi kollha, b’mod 

(15) Filwaqt li l-programmi ta’ tagħlim 

mill-bogħod u l-programmi ta’ 

edukazzjoni transfruntier ħafna drabi jiġu 

żviluppati f’livell ogħla ta’ edukazzjoni, l-

għodod u r-riżorsi diġitali qed jintużaw 

dejjem aktar fl-edukazzjoni fil-livelli 
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partikolari biex itejbu u jsaħħu l-esperjenza 

tat-tagħlim. L-eċċezzjoni jew limitazzjoni 

prevista f’din id-Direttiva għandhom 

għalhekk jibbenefikaw lill-istabbilimenti 

edukattivi kollha fl-edukazzjoni primarja, 

sekondarja, vokazzjonali u l-edukazzjoni 

għolja sa fejn huma jwettqu attivitajiet 

edukattivi għal skop mhux kummerċjali. 

L-istruttura organizzattiva u l-mezzi ta’ 

ffinanzjar ta’ stabbiliment edukattivi 

mhumiex il-fatturi deċiżivi biex 

jiddeterminaw in-natura mhux 

kummerċjali tal-attività. 

edukattivi kollha, b’mod partikolari biex 

itejbu u jsaħħu l-esperjenza tat-tagħlim. L-

eċċezzjoni jew limitazzjoni previsti f’din 

id-Direttiva għandhom għalhekk 

jibbenefikaw lill-attivitajiet tat-tagħlim 

kollha li jiġu pprovduti minn 

stabbilimenti, ikunu x'ikunu l-istruttura 

organizzattiva u l-mezzi ta’ finanzjament 

tagħhom, sakemm dawn l-istabbilimenti 

jew huma rikonoxxuti huma stess jew 

huma akkreditati bħala stabbilimenti 

edukattivi jew joffru programm edukattiv 

li hu rikonoxxut jew akkreditat mill-

awtorità nazzjonali rilevanti. 

Or. en 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-eċċezzjoni jew limitazzjoni 

għandha tkopri l-użi diġitali ta’ xogħlijiet 

u materjal tematiku ieħor, bħal pereżempju 

l-użu ta’ partijiet jew siltiet ta’ xogħlijiet 

biex isostnu, isaħħu jew jikkumplimentaw 

it-tagħlim, inklużi attivitajiet ta’ tagħlim 

relatati. L-użu tax-xogħlijiet jew suġġett 

ieħor skont l-eċċezzjoni jew limitazzjoni 

għandhom ikunu biss fil-kuntest ta’ 

attivitajiet ta’ taħriġ u tagħlim imwettqa 

taħt ir-responsabbiltà ta’ stabbilimenti 

edukattivi, inkluż matul l-eżamijiet, u 

jkunu limitati għal dak li huwa meħtieġ 

għall-iskop ta’ dawn l-attivitajiet. L-

eċċezzjoni jew limitazzjoni għandha 

tkopri ż-żewġ użi permezz ta' mezzi 

diġitali fil-klassi u użi online permezz ta’ 

netwerk elettroniku sigur tal-istabbiliment 

edukattiv, li l-aċċess għalihom għandhom 

ikunu protetti, b’mod partikolari permezz 

ta’ proċeduri ta’ awtentikazzjoni. L-

eċċezzjoni jew limitazzjoni għandha 

tinftiehem bħala li tkopri l-ħtiġijiet 

(16) Jenħtieġ li l-eċċezzjoni jew 

limitazzjoni jkopru l-użi diġitali ta’ 

xogħlijiet u materjal tematiku ieħor, bħal 

pereżempju l-użu ta’ partijiet jew siltiet ta’ 

xogħlijiet biex isostnu, isaħħu jew 

jikkumplimentaw it-tagħlim, inklużi 

attivitajiet ta’ tagħlim relatati. L-użu tax-

xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor 

skont l-eċċezzjoni jew limitazzjoni għandu 

jsir biss fil-kuntest ta’ attivitajiet ta’ taħriġ 

u tagħlim imwettqa taħt ir-responsabbiltà 

ta’ stabbilimenti rikonoxxuti jew 

akkreditati mill-awtorità nazzjonali 

rilevanti bħala stabbiliment edukattivi jew 

fi ħdan programm edukattiv li hu 

rikonoxxut jew akkreditat mill-awtorità 

nazzjonali rilevanti. Jenħtieġ li l-

eċċezzjoni jew limitazzjoni jkopru ż-żewġ 

użi permezz ta' mezzi diġitali fejn l-attività 

tat-tagħlim tiġi pprovduta b'mod fiżiku, 

inkluż meta din issir barra mill-post tal-

istabbiliment, u użi online permezz ta’ 

netwerk elettroniku sigur tal-istabbiliment, 
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speċifiċi ta’ aċċessibbiltà għall-persuni 

b’diżabilità fil-kuntest ta’ illustrazzjoni 

għat-tagħlim. 

li l-aċċess għalihom għandu jkun protett, 

b’mod partikolari permezz ta’ proċeduri ta’ 

awtentikazzjoni. L-eċċezzjoni jew 

limitazzjoni għandha tinftiehem bħala li 

tkopri l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ aċċessibbiltà 

għall-persuni b’diżabilità fil-kuntest ta’ 

illustrazzjoni għat-tagħlim. 

Or. en 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, 

xogħlijiet jew materji oħra għandhom 

jitqiesu li jkunu permanentement fil-

kollezzjoni ta’ istituzzjoni tal-wirt kulturali 

meta kopji huma proprjetà ta’ jew 

miżmuma b’mod permanenti fl-istituzzjoni 

tal-wirt kulturali, pereżempju bħala riżultat 

ta’ trasferiment tas-sjieda jew ftehimiet ta’ 

liċenzjar. 

(21) Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, 

xogħlijiet jew materji oħra għandhom 

jitqiesu li jkunu permanentement fil-

kollezzjoni ta’ istituzzjoni tal-wirt kulturali 

meta kopji huma proprjetà ta’ jew 

miżmuma b’mod permanenti fl-istituzzjoni 

tal-wirt kulturali, pereżempju bħala riżultat 

ta’ trasferiment tas-sjieda, ftehimiet ta’ 

liċenzjar jew depożitu obbligatorju. 

Or. en 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 25a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (25a) Minħabba li jeżistu diverġenzi bejn 

il-prattiki tal-immaniġġjar kollettiv 

madwar l-Istati Membri u s-setturi 

kreattivi u kulturali, jeħtieġ li tingħata 

soluzzjoni fejn il-mekkaniżmi ta’ liċenzjar 

mhumiex soluzzjonijiet effettivi 

minħabba, pereżempju, nuqqas ta’ 

liċenzjar kollettiv jew il-fatt li l-ebda 

organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv 
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ma rnexxielha tikseb ir-rikonoxximent fi 

Stat Membru jew għal settur. F’każijiet 

bħal dawn, fejn hemm nuqqas ta’ 

mekkaniżmi ta’ liċenzjar, jeħtieġ li tiġi 

prevista eċċezzjoni li tippermetti lill-

istituzzjonijiet tal-wirt kulturali jagħmlu 

xogħlijiet miżmuma fil-kollezzjoni 

tagħhom u li mhumiex fis-suq disponibbli 

online fuq in-netwerks teknoloġiċi siguri 

tagħhom stess. Madankollu meta jkunu 

qed jagħmlu dan, huwa meħtieġ ukoll li l-

awturi jingħataw il-possibbiltà li joħorġu 

liċenzji jew li jiffurmaw organizzazzjoni 

tal-immaniġġjar kollettiv kif ukoll li jiġu 

involuti fid-determinazzjoni ta’ jekk dawn 

il-liċenzji humiex disponibbli jew le. 

Barra minn hekk, jenħtieġ li d-detenturi 

tad-drittijiet ikunu jistgħu joġġezzjonaw 

għall-inklużjoni tax-xogħol tagħhom fuq 

tali netwerks teknoloġiċi sigur. 

Or. en 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 27 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Peress li l-proġetti ta’ diġitazzjoni 

tal-massa jistgħu jinvolvu investimenti 

sinifikanti min-naħa tal-istituzzjonijiet tal-

wirt kulturali, kull liċenzja mogħtija skont 

il-mekkaniżmi previsti f’din id-Direttiva 

ma għandhomx iwaqqfuhom milli 

jiġġeneraw dħul raġonevoli sabiex ikopri l-

ispejjeż tagħha kif ukoll l-ispejjeż tad-

diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet u 

materja oħra koperti mil-liċenzja. 

(27) Peress li l-proġetti ta’ diġitazzjoni 

tal-massa jistgħu jinvolvu investimenti 

sinifikanti min-naħa tal-istituzzjonijiet tal-

wirt kulturali, kull liċenzja mogħtija skont 

il-mekkaniżmi previsti f’din id-Direttiva 

ma għandhomx iwaqqfuhom milli 

jiġġeneraw dħul raġonevoli sabiex 

jikkontribwixxu biex ikopru l-ispejjeż 

tagħha kif ukoll l-ispejjeż tad-

diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet u 

materja oħra koperti mil-liċenzja. 

Or. en 
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Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Premessa 30a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (30a) Il-preservazzjoni tal-wirt tal-

Unjoni hija tal-akbar importanza u 

għandha tissaħħaħ għall-benefiċċju tal-

ġenerazzjonijiet futuri. Jenħtieġ li dan jiġi 

realizzat b'mod partikolari permezz tal-

protezzjoni tal-wirt ippubblikat. Għal dan 

il-għan, jenħtieġ li jinħoloq depożitu 

legali tal-Unjoni sabiex jiġi żgurat li l-

pubblikazzjonijiet li jirrigwardaw l-

Unjoni, bħalma huma d-dritt tal-Unjoni, 

l-istorja u l-integrazzjoni tal-Unjoni, il-

politiki tal-Unjoni u d-demokrazija tal-

Unjoni, l-affarijiet istituzzjonali, l-

affarijiet parlamentari u l-politika tal-

Unjoni, u, għaldaqstant, li r-rekord 

intellettwali u l-wirt ippubblikat futur tal-

Unjoni, jinġabru b’mod sistematiku. 

Mhux biss għandu dan il-wirt jiġi 

ppreżervat permezz tal-ħolqien ta’ arkivju 

tal-Unjoni għall-pubblikazzjonijiet li 

jittrattaw dwar materji relatati mal-

Unjoni, iżda għandu wkoll jitqiegħed 

għad-dispożizzjoni taċ-ċittadini u l-

ġenerazzjonijiet futuri tal-Unjoni. Il-

Librerija tal-Parlament Ewropew, bħala l-

Librerija tal-unika istituzzjoni tal-Unjoni 

li tirrappreżenta b'mod dirett liċ-ċittadini 

tal-Unjoni, jenħtieġ li tiġi magħżula bħala 

l-librerija depożitarja tal-Unjoni. Sabiex 

ma jinħoloqx piż eċċessiv fuq il-

pubblikaturi, l-istampaturi u l-

importaturi, huma biss il-

pubblikazzjonijiet elettroniċi, bħalma 

huma l-kotba elettroniċi, il-ġurnali 

elettroniċi u r-rivisti elettroniċi li jenħtieġ 

li jiġu ddepożitati fil-Librerija tal-

Parlament Ewropew, li min-naħa tagħha 

għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

qarrejja l-pubblikazzjonijiet koperti mid-

depożitu legali tal-Unjoni fil-Librerija tal-

Parlament Ewropew għall-fini tar-riċerka 

jew tal-istudju u taħt il-kontroll tal-
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Librerija tal-Parlament Ewropew. 

Jenħtieġ li pubblikazzjonijiet bħal dawn 

ma jsirux disponibbli online esternament. 

Or. en 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Premessa 31 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Stampa libera u pluralista hija 

essenzjali biex ikun żgurat ġurnaliżmu ta’ 

kwalità u l-aċċess taċ-ċittadini għall-

informazzjoni. Din tagħti kontribut 

fundamentali għal dibattitu pubbliku u 

għall-funzjonament tajjeb ta’ soċjetà 

demokratika. Fit-tranżizzjoni mill-istampar 

għar-realtà diġitali, il-pubblikaturi ta’ 

pubblikazzjonijiet tal-istampa qed 

jaffaċċjaw problemi fil-liċenzjar għall-użu 

online tal-pubblikazzjonijiet tagħhom u 

b’hekk jirkupraw l-investimenti tagħhom. 

Fin-nuqqas ta’ rikonoxximent ta’ 

pubblikaturi tal-istampa pubblikazzjonijiet 

bħala detenturi tad-drittijiet, il-liċenzjar u 

l-infurzar fl-ambjent diġitali huma ta' spiss 

kumplessi u ineffiċjenti. 

(31) Internet miftuħ u stampa libera u 

pluralista huma essenzjali biex ikun żgurat 

ġurnaliżmu ta’ kwalità u l-aċċess taċ-

ċittadini għall-informazzjoni. Dawn jagħtu 

kontribut fundamentali għal dibattitu 

pubbliku u għall-funzjonament tajjeb ta’ 

soċjetà demokratika. Fit-tranżizzjoni mill-

istampar għar-realtà diġitali, il-pubblikaturi 

ta’ pubblikazzjonijiet tal-istampa qed 

jiffaċċjaw problemi biex jistabbilixxu l-

pożizzjoni tagħhom għall-fini li jinvokaw 

id-drittijiet li huma għandhom permezz 

tal-liġi jew permezz ta’ ċessjoni, liċenzja, 

jew kwalunkwe arranġament kuntrattwali 

ieħor. Fin-nuqqas tar-rikonoxximent li l-

pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-

istampa jibbenefikaw minn preżunzjoni li 

huma jistgħu jinvokaw id-drittijiet fil-

kontributi differenti li jsiru lill-

pubblikazzjonijiet tal-istampa tagħhom, il-

liċenzjar u l-infurzar fl-ambjent diġitali 

hspiss huma kumplessi u ineffiċjenti. 

Or. en 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Premessa 32 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) Il-kontribuzzjoni finanzjarja u 

organizzattiva tal-pubblikaturi fil-

produzzjoni ta’ pubblikazzjonijiet tal-

istampa jeħtieġ li tiġi rikonoxxuta u 

inkoraġġita aktar biex tkun żgurata s-

sostenibilità tal-industrija tal-

pubblikazzjoni. Għalhekk huwa meħtieġ li 

tiġi pprovduta, fil-livell tal-Unjoni, 

protezzjoni legali armonizzata għall-

pubblikazzjonijiet tal-istampa fir-rigward 

ta’ użi diġitali. Protezzjoni bħal din 

għandha tkun garantita b’mod effettiv 

permezz tal-introduzzjoni, fid-dritt tal-

Unjoni, ta’ drittijiet marbutin mad-drittijiet 

tal-awtur għar-riproduzzjoni u d-

disponibbiltà għall-pubbliku ta’ 

pubblikazzjonijiet tal-istampa fir-rigward 

tal-użi diġitali tagħhom. 

(32) Il-kontribuzzjoni finanzjarja u 

organizzattiva tal-pubblikaturi fil-

produzzjoni ta’ pubblikazzjonijiet tal-

istampa jeħtieġ li tiġi rikonoxxuta u 

inkoraġġita aktar biex tkun żgurata s-

sostenibilità tal-industrija tal-

pubblikazzjoni. Għalhekk huwa meħtieġ li 

tiġi pprovduta, fil-livell tal-Unjoni, 

protezzjoni legali armonizzata għall-

pubblikazzjonijiet tal-istampa fir-rigward 

ta’ użi diġitali. Protezzjoni bħal din 

għandha tkun garantita b’mod effettiv 

permezz tal-introduzzjoni, fid-dritt tal-

Unjoni, ta’ preżunzjoni li l-pubblikaturi ta' 

pubblikazzjonijiet tal-istampa huma 

intitolati li jiddefendu f’isimhom stess id-

drittijiet tal-awturi u li jfittxu rimedji f’dak 

li għandu x’jaqsam ma’ xogħlijiet 

ippubblikati fil-pubblikazzjoni tal-istampa 

tagħhom u fir-rigward tal-użi diġitali. 

Or. en 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Premessa 33 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, 

huwa meħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta’ 

pubblikazzjoni tal-istampa b’mod li 

tħaddan biss pubblikazzjonijiet ġurnalistiċi, 

ippubblikat minn fornitur ta’ servizz, 

perjodikament jew regolarment aġġornati fi 

kwalunkwe mezz tax-xandir, għall-finijiet 

ta’ informazzjoni jew divertiment. Dawn 

il-pubblikazzjonijiet jistgħu jinkludu, 

pereżempju, gazzetti ta’ kuljum, rivisti ta' 

kull ġimgħa jew ta' kull xahar jew siti tal-

internet ta' interess speċjali jew tal-

aħbarijiet. Pubblikazzjonijiet perjodiċi li 

huma ppubblikati għal skopijiet xjentifiċi 

(33) Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, 

huwa meħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta’ 

pubblikazzjoni tal-istampa b’mod li 

tħaddan biss pubblikazzjonijiet ġurnalistiċi, 

ippubblikat minn fornitur ta’ servizz, 

perjodikament jew regolarment aġġornati fi 

kwalunkwe mezz tax-xandir, għall-finijiet 

ta’ informazzjoni jew divertiment. Dawn 

il-pubblikazzjonijiet jistgħu jinkludu, 

pereżempju, gazzetti ta’ kuljum, rivisti ta' 

kull ġimgħa jew ta' kull xahar jew siti tal-

internet ta' interess speċjali jew tal-

aħbarijiet. Pubblikazzjonijiet perjodiċi li 

huma ppubblikati għal skopijiet xjentifiċi 
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jew akkademiċi, bħal ġurnali xjentifiċi, ma 

għandhomx ikunu koperti mill-protezzjoni 

mogħtija lil pubblikazzjonijiet tal-istampa 

skont din id-Direttiva. Din il-protezzjoni 

ma testendix għall-atti ta’ hyperlinking li 

ma jikkostitwux komunikazzjoni lill-

pubbliku. 

jew akkademiċi, bħal ġurnali xjentifiċi, ma 

għandhomx ikunu koperti mill-protezzjoni 

mogħtija lil pubblikazzjonijiet tal-istampa 

skont din id-Direttiva. Din il-protezzjoni 

ma testendix għall-atti ta’ sistema ta' 

referenzjar jew ta’ indiċjar ta' 

komputazzjoni bħalma hu l-hyperlinking. 

Or. en 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Premessa 34 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(34) Id-drittijiet mogħtija lill-edituri ta’ 

pubblikazzjonijiet tal-istampa skont din 

id-Direttiva għandhom ikollhom l-istess 

kamp ta’ applikazzjoni bħad-drittijiet ta’ 

riproduzzjoni u t-tqegħid għad-

dipożizzjoni tal-pubbliku previsti fid-

Direttiva 2001/29/KE, sa fejn għandhom 

x’jaqsmu l-użi diġitali. Dawn għandhom 

ukoll ikunu soġġetti għall-istess 

dispożizzjonijiet dwar l-eċċezzjonijiet u l-

limitazzjonijiet bħal dawk applikabbli 

għad-drittijiet previsti fid-Direttiva 

2001/29/KE inkluża l-eċċezzjoni għall-

kwotazzjoni, magħmula pereżempju għal 

skopijiet ta’ kritika jew ta’ rieżami 

stabbiliti fl-Artikolu 5(3)(d) ta’ din id-

Direttiva. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Premessa 38 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fejn fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal- Fejn fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-
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informazzjoni jaħżnu u jipprovdu aċċess 

pubbliku għal xogħlijiet jew materja oħra 

protetta bid-drittijiet tal-awtur mtella' 
mill-utenti tagħhom, u għalhekk imorru lil 

hinn mis-sempliċi provvista ta' faċilitajiet 

fiżiċi u t-twettiq ta' att ta' komunikazzjoni 

lill-pubbliku, huma obbligati li 

jikkonkludu kuntratti ta' liċenzja flimkien 

ma' detenturi tad-drittijiet, sakemm dawn 

ma jkunux eliġibbli għall-eżenzjoni mir-

responsabbiltà pprovduta fl-Artikolu 14 

tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill34. 

informazzjoni huma attivament u 

direttament involuti fit-tqegħid għad-

dispożizzjoni tal-pubbliku ta' kontenut 

imtella' mill-utenti u fejn din l-attività ma 

hijiex ta’ natura sempliċement teknika, 

awtomatika u passiva, huma obbligati li 

jikkonkludu ftehimiet ta' liċenzjar mad-

detenturi tad-drittijiet, sakemm ma jkunux 

eliġibbli għar-reġim tar-responsabbiltà 

prevista fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 

2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill34. 

__________________ __________________ 

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

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

dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 

soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 

il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (ĠU 

L 178, 17/7/2000, p. 1-16). 

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

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

dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 

soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 

il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (ĠU 

L 178, 17/7/2000, p. 1-16). 

Or. en 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Premessa 38 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fir-rigward tal-Artikolu 14, għandu jiġi 

vverifikat jekk il-fornitur tas-servizz 

għandux rwol attiv, inkluż bit-titjib tal-

preżentazzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 

suġġetti jew il-promozzjoni tagħhom, tkun 

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

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Premessa 38 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament ta’ 

kwalunkwe ftehim ta’ liċenzjar, il-fornituri 

ta’ servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jaħżnu u li jagħtu aċċess lill-pubbliku 

għal ammonti kbar ta’ xogħlijiet protetti 

mid-drittijiet tal-awtur jew materji oħra 

mtellgħa mill-utenti tagħhom għandhom 

jieħdu miżuri xierqa u proporzjonati biex 

jiżguraw il-protezzjoni ta’ xogħlijiet jew 

materja oħra, bħall-implimentazzjoni ta' 

teknoloġiji effettivi. Dan l-obbligu għandu 

japplika wkoll meta l-fornituri ta’ servizzi 

tas-soċjetà tal-informazzjoni jkunu 

eliġibbli għall-eżenzjoni mir-

responsabbiltà prevista fl-Artikolu 14 tad-

Direttiva 2000/31/KE. 

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament ta’ 

kwalunkwe ftehim ta’ liċenzjar, il-fornituri 

ta’ servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

huma attivament u direttament involuti 

fit-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 

ta' kontenut imtella' mill-utenti jenħtieġ li 

jieħdu miżuri xierqa u proporzjonati biex 

jiżguraw il-protezzjoni tax-xogħolijiet jew 

ta' suġġett tematiku ieħor. 

Or. en 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Premessa 38 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Għall-implimentazzjoni ta’ dawn il-

miżuri, jenħtieġ li d-detenturi tad-drittijiet 

jipprovdu lill-fornituri tas-servizzi 

xogħlijiet jew suġġett tematiku li jkunu 

idenfikati b’mod preċiż li fuqhom huma 

jqisu li għandhom drittijiet tal-awtur. 

Jenħtieġ li d-detenturi tad-drittijiet 

iżommu r-responsabbiltà għat-talbiet 

magħmula minn partijiet terzi dwar l-użu 

ta’ xogħlijiet li huma jidentifikaw bħala 

tagħhom fl-implimentazzjoni ta’ 

kwalunkwe ftehim milħuq mal-fornitur 

tas-servizzi. 

Or. en 
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Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Premessa 39 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(39) Kollaborazzjoni bejn il-fornituri 

tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jaħżnu u jipprovdu l-aċċess lill-pubbliku 

għal ammonti kbar ta' xogħlijiet jew 

materja oħra protetti bid-drittijiet tal-awtur 

imtellgħa mill-utenti u d-detenturi tad-

drittijiet tagħhom hija essenzjali għall-

funzjonament tat-teknoloġiji, bħal 

teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut. 

F’każijiet bħal dawn, id-detenturi tad-

drittijiet għandhom jipprovdu d-dejta 

neċessarja biex jippermettu li s-servizzi 

jidentifika l-kontenut tagħhom u s-servizzi 

għandhom ikunu trasparenti lejn id-

detenturi tad-drittijiet fir-rigward tat-

teknoloġiji użati, biex jippermettu l-

valutazzjoni ta’ kemm dawn ikunu xierqa. 

Is-servizzi għandhom b’mod partikolari 

jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet 

b’informazzjoni dwar it-tip ta’ teknoloġiji 

użati, il-mod li fih jitħaddmu kif ukoll ir-

rata ta’ suċċess tagħhom għar-

rikonoxximent ta’ kontenut tad-detenturi 

tad-drittijiet. Dawk it-teknoloġiji 

għandhom jippermettu wkoll lid-detenturi 

tad-drittijiet li jiksbu l-informazzjoni mill-

fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni dwar l-użu tal-kontenut 

tagħhom kopert minn ftehim. 

(39) Kollaborazzjoni bejn il-fornituri 

tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jaħżnu u jipprovdu l-aċċess lill-pubbliku 

għal ammonti kbar ta' xogħlijiet jew 

materja oħra protetti bid-drittijiet tal-awtur 

imtellgħa mill-utenti u d-detenturi tad-

drittijiet tagħhom hija essenzjali għall-

funzjonament tat-teknoloġiji, bħal 

teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut. 

F’każijiet bħal dawn, id-detenturi tad-

drittijiet għandhom jipprovdu d-dejta 

neċessarja biex jippermettu li s-servizzi 

jidentifika l-kontenut tagħhom u s-servizzi 

għandhom ikunu trasparenti lejn id-

detenturi tad-drittijiet fir-rigward tat-

teknoloġiji użati, biex jippermettu l-

valutazzjoni ta’ kemm dawn ikunu xierqa. 

Is-servizzi għandhom b’mod partikolari 

jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet 

b’informazzjoni dwar it-tip ta’ teknoloġiji 

użati, il-mod li bih jitħaddmu kif ukoll ir-

rata ta’ preċiżjoni tagħhom għar-

rikonoxximent ta’ kontenut tad-detenturi 

tad-drittijiet. Dawk it-teknoloġiji 

għandhom jippermettu wkoll lid-detenturi 

tad-drittijiet li jiksbu l-informazzjoni mill-

fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni dwar l-użu tal-kontenut 

tagħhom kopert minn ftehim. 

Or. en 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Premessa 41 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(41) Meta jimplimentaw l-obbligi tat- (41) Meta jkunu qed jiġu implimentati 
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trasparenza, għandhom jikkunsidraw l-

ispeċifiċitajiet tad-diversi setturi ta’ 

kontenut u tad-drittijiet tal-awturi u l-artisti 

f’kull settur. L-Istati Membri għandhom 

jikkonsultaw lill-partijiet interessati 

rilevanti kollha għax dan għandu jgħin biex 

jiġu determinati rekwiżiti speċifiċi għas-

settur. In-negozjar kollettiv għandu jiġi 

kkunsidrat bħala alternattiva biex jintlaħaq 

ftehim bejn il-partijiet interessati rilevanti 

dwar it-trasparenza. Biex il-prattiki attwali 

tar-rappurtar ikunu jistgħu jiġu adattati 

għall-obbligi tat-trasparenza, għandu jiġi 

previst perjodu tranżitorju. L-obbligi tat-

trasparenza ma għandhomx bżonn 

japplikaw għal ftehimiet konklużi mal-

organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar 

kollettiv, bħal dawk li diġà huma soġġetti 

għall-obbligi tat-trasparenza skont id-

Direttiva 2014/26/UE. 

l-obbligi tat-trasparenza, għandhom jiġu 

kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tas-setturi ta’ 

kontenut differenti u tad-drittijiet tal-

awturi u tal-artisti f’kull settur, kif ukoll 

is-sinifikat tal-kontribut mill-awturi u 

mill-artisti għax-xogħol jew il-prestazzjoni 

ġenerali. L-Istati Membri għandhom 

jikkonsultaw lill-partijiet interessati 

rilevanti kollha għax dan għandu jgħin biex 

jiġu determinati r-rekwiżiti speċifiċi għas-

setturi u jiffaċilita t-tfassil ta’ 

dikjarazzjonijiet u proċeduri standard tar-

rappurtar għal kull settur. Jenħtieġ li n-

negozjar kollettiv jiġi kkunsidrat bħala 

alternattiva biex jintlaħaq ftehim bejn il-

partijiet interessati rilevanti dwar it-

trasparenza u, fejn ikunu fis-seħħ 

ftehimiet ta’ negozjar kollettiv li fihom 

obbligi ta’ trasparenza, jenħtieġ li l-

obbligi ta’ trasparenza jitqiesu bħala li 

ġew issodisfati. Biex il-prattiki attwali tar-

rappurtar ikunu jistgħu jiġu adattati għall-

obbligi tat-trasparenza, għandu jiġi previst 

perjodu tranżitorju. L-obbligi tat-

trasparenza ma għandhomx bżonn 

japplikaw għal ftehimiet konklużi mal-

organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar 

kollettiv, bħal dawk li diġà huma soġġetti 

għall-obbligi tat-trasparenza skont id-

Direttiva 2014/26/UE. 

Or. en 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Premessa 42 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(42) Ċerti kuntratti għall-isfruttament 

tad-drittijiet armonizzati fil-livell tal-

Unjoni għandhom durata twila, li joffru ftit 

possibilitajiet għal awturi u artisti biex 

jinnegozjawhom mill-ġdid mal-

kontropartijiet tagħhom jew mas-suċċessuri 

tagħhom fit-titolu. Għalhekk, mingħajr 

(42) Ċerti kuntratti għall-isfruttament 

tad-drittijiet armonizzati fil-livell tal-

Unjoni għandhom durata twila, li joffru ftit 

possibilitajiet għal awturi u artisti biex 

jinnegozjawhom mill-ġdid mal-

kontropartijiet tagħhom jew mas-suċċessuri 

tagħhom fit-titolu. Għalhekk, mingħajr 
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preġudizzju għal-liġi applikabbli għall-

kuntratti fl-Istati Membri, għandu jkun 

hemm mekkaniżmu ta' aġġustament tar-

remunerazzjoni għal każijiet meta l-ħlas 

kien oriġinarjament miftiehem taħt liċenzja 

jew trasferiment ta' drittijiet huwa 

sproporzjonament baxx meta mqabbel mal-

ammont tad-dħul rilevanti u l-benefiċċji li 

ġejjin mill-isfruttament tax-xogħol jew l-

iffissar tal-prestazzjoni, inkluż fid-dawl li 

tiġi żgurata t-trasparenza permezz ta' din 

id-Direttiva. L-istudju tas-sitwazzjoni 

għandu jqis iċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kull 

każ kif ukoll l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki 

tas-setturi ta’ kontenut differeni. Meta l-

partijiet ma jaqblux dwar l-aġġustament 

tar-remunerazzjoni, l-awtur jew l-artist 

għandhom jkollhom id-dritt li jressqu talba 

quddiem qorti jew awtorità kompetenti 

oħra. 

preġudizzju għal-liġi applikabbli għall-

kuntratti fl-Istati Membri, għandu jkun 

hemm mekkaniżmu ta' aġġustament tar-

remunerazzjoni għal każijiet meta l-ħlas 

kien oriġinarjament miftiehem taħt liċenzja 

jew trasferiment ta' drittijiet huwa 

sproporzjonament baxx meta mqabbel mal-

ammont tad-dħul nett rilevanti mhux 

antiċipat u l-benefiċċji li ġejjin mill-

isfruttament tax-xogħol jew l-iffissar tal-

prestazzjoni, inkluż fid-dawl tat-

trasparenza żgurata permezz ta' din id-

Direttiva. L-istudju tas-sitwazzjoni għandu 

jqis iċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kull każ kif 

ukoll l-ispeċifiċitajiet u l-prattiki tas-setturi 

ta’ kontenut differeni. Meta l-partijiet ma 

jaqblux dwar l-aġġustament tar-

remunerazzjoni, l-awtur jew l-artist 

għandhom jkollhom id-dritt li jressqu talba 

quddiem qorti jew awtorità kompetenti 

oħra. 

Or. en 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ħlief għall-każi msemmija fl-

Artikolu 6, din id-Direttiva għandha tħalli 

kif inhuma u ma għandha bl-ebda mod 

taffettwa r-regoli eżistenti stabbiliti fid-

Direttivi li bħalissa huma fis-seħħ f'dan il-

qasam, b'mod partikolari d-Direttivi 

96/9/KE, 2001/29/EC, 2006/115/EC, 

2009/24/EC, 2012/28/EU u 2014/26/EU. 

2. Ħlief għall-każi msemmija fl-

Artikolu 6, din id-Direttiva għandha tħalli 

kif inhuma u ma għandha bl-ebda mod 

taffettwa r-regoli eżistenti stabbiliti fid-

Direttivi li bħalissa huma fis-seħħ f'dan il-

qasam, b'mod partikolari d-Direttivi 

96/9/KE, 2000/31/KE, 2001/29/EC, 

2006/115/EC, 2009/24/EC, 2012/28/EU u 

2014/26/EU. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Is-suġġett tal-Artikolu 13 tad-Direttiva proposta huwa preċiżament dak tal-fornituri ta’ 
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servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni u jikkonċerna r-responsabbiltajiet li huma mistennija 

jerfgħu meta jkunu qed jimplimentaw ftehimiet ikkuntrattati mad-detenturi tad-drittijiet fir-

rigward tal-użu ta’ xogħlijiet protetti bid-drittijiet tal-awtur. F’dan is-sens, l-Artikolu 13 

jikkumplementa r-regoli stabbiliti fid-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku. Iċ-ċarezza u ċ-

ċertezza tad-dritt għalhekk jirrikjedu li din id-Direttiva proposta tindika r-rwol 

kumplementari tagħha fir-rigward tad-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku, u għalhekk hija 

inkluża referenza għaliha f’dan l-Artikolu 1.2. 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – punt 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) “istituzzjoni tal-wirt kulturali” 

tfisser librerija jew mużew aċċessibli 

għall-pubbliku, arkivju jew istituzzjonijiet 

tal-wirt ċinematografiku jew awdjo; 

(3) “istituzzjoni tal-wirt kulturali” 

tfisser libreriji, stabbilimenti edukattivi u 

mużewijiet aċċessibbli għall-pubbliku, kif 

ukoll arkivji, istituzzjonijiet tal-wirt 

ċinematografiku jew awdjo u 

organizzazzjonijiet ta' servizz pubbliku 

tax-xandir stabbiliti fl-Istati Membri; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-dritt tal-Unjoni diġà jiddisponi għal definizzjoni ta’ “istituzzjonijiet tal-wirt kulturali” fid-

Direttiva dwar ix-Xogħlijiet Orfni fil-premessi 1 u 23, u fl-Artikoli 1(1) u 2 (a) (b), kif ukoll 

fid-Direttiva InfoSoc fl-Artikolu 5(2)(c). Il-konsistenza fid-definizzjoni ta’ dawn l-

istituzzjonijiet hija meħtieġa għaċ-ċertezza tad-dritt. 

 

Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – punt 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) “attività tat-tagħlim” tfisser 

proċess edukattiv li jseħħ jew fil-bini ta’ 

stabbiliment rikonoxxut jew akkreditat 

mill-awtorità nazzjonali rilevanti bħala 

stabbiliment edukattiv, jew fil-qafas ta’ 

programm edukattiv rikonoxxut jew 

akkreditat mill-awtorità nazzjonali 
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rilevanti; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ta’ “attività tat-tagħlim” tipprovdi l-eċċezzjoni li tinsab fl-Artikolu 4 b’mod 

ċar. 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – punt 4b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4b) “xogħol li mhux fis-suq” tfisser 

xogħol li, b’mod ġenerali, fil-verżjonijiet u 

l-manifestazzjonijiet kollha tiegħu, 

m’għadux aktar disponibbli b’mod 

kummerċjali fil-kanali abitwali tal-

kummerċ u ma jistax ikun raġonevolment 

mistenni li jsir hekk fil-verżjonijiet u l-

manifestazzjonijiet kollha tiegħu, inklużi 

kemm ix-xogħlijiet li qabel kienu 

disponibbli kummerċjalment u kemm ix-

xogħlijiet li qatt ma kienu 

kummerċjalment disponibbli. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ta’ xogħlijiet li mhumiex fis-suq tmexxiet għall-artikolu dwar id-definizzjonijiet 

u tirrifletti l-istess definizzjoni li diġà hija wżata mill-Kummissjoni u d-detenturi tad-drittijiet. 

 

Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jistipulaw eċċezzjoni għad-drittijiet previsti 

fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2001/29/KE, l-

1. L-Istati Membri għandhom 

jistipulaw eċċezzjoni għad-drittijiet previsti 

fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2001/29/KE, l-
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Artikoli 5(a) u 7(1) tad-Direttiva 96/9/KE u 

l-Artikolu 11(1) ta’ din id-Direttiva għar-

riproduzzjonijiet u estrazzjonijiet 

magħmula minn organizzazzjonijiet ta’ 

riċerka sabiex iwettqu estrazzjoni tat-test u 

tad-dejta ta’ xogħlijiet jew materji oħra li 

għalih għandhom aċċess legali għall-fini 

tar-riċerka xjentifika. 

Artikoli 5(a) u 7(1) tad-Direttiva 96/9/KE u 

l-Artikolu 11(1) tad-Direttiva preżenti 

għar-riproduzzjonijiet u l-estrazzjonijiet li 

għandha ssir minn persuna li għandha 

aċċess legali għal xogħlijiet u materjal 

tematiku ieħor, kemm-il darba dik ir-

riproduzzjoni jew estrazzjoni jintużaw 

għall-iskop waħdieni tal-estrazzjoni tat-

test u tad-dejta. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proċessi rilevanti għad-drittijiet tal-awtur fl-użu tat-teknoloġija tal-estrazzjoni tat-test u 

tad-dejta mhumiex l-estrazzjoni tat-test u tad-dejta nnifisha li tikkonsisti fil-qari u l-analiżi ta’ 

informazzjoni maħżuna b’mod diġitali, iżda huma l-proċess ta’ aċċess u l-proċess li bih l-

informazzjoni tiġi normalizzata sabiex tippermetti l-analiżi komputazzjonali awtomatizzata 

tagħha. 

 

Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Istati Membri għandhom 

jiddisponu li d-detenturi tad-drittijiet li 

jqiegħdu fis-suq xogħolijiet jew suġġett 

tematiku ieħor primarjament għal 

skopijiet ta’ riċerka, ikollhom l-obbligu li 

jippermettu lill-organizzazzjonijiet tar-

riċerka li ma jkollhomx aċċess legali għal 

dawk ix-xogħlijiet jew suġġett tematiku 

ieħor aċċess għas-settijiet ta' dejta li 

jippermettulhom iwettqu biss l-estrazzjoni 

tat-test u tad-dejta. L-Istati Membri 

jistgħu jiddisponu wkoll li d-detenturi tad-

drittijiet ikollhom dritt li jitolbu kumpens 

talli jissodisfaw dan l-obbligu kemm-il 

darba dak il-kumpens huwa relatat mal-

ispiża l-ifformattjar ta' dawn is-settijiet ta’ 

dejta. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Fejn is-settijiet ta’ dejta diġà normalizzati huma pprovduti mill-pubblikaturi, dawn jistgħu 

jimponu l-ħlas ta' kumpens biex ikopru l-ispiża ta’ dak il-proċess. 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. L-Istati Membri għandhom 

jagħżlu faċilità biex is-settijiet ta' dejta 

użati fir-riċerka permezz ta' teknoloġiji ta’ 

estrazzjoni tat-test u tad-dejta jiġu 

maħżuna b’mod sigur u biex tali settijiet 

ta' dejta jagħmluhom aċċessibbli biss 

għall-finijiet ta’ verifika. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-abbuż possibbli fejn settijiet ta’ dejta jintużaw għal skopijiet oħra għandu jiġi indirizzat 

filwaqt li jitqies il-fatt li għar-riċerka spiss huwa importanti li s-settijiet ta' dejta sottostanti li 

abbażi tagħhom jintlaħqu l-konklużjonijiet jibqgħu suġġetti għall-verifika. Għal dan l-għan, l-

Istati Membri għandhom jistabbilixxu faċilitajiet ta’ ħżin ta’ dawn is-settijiet ta’ dejta li l-

aċċess għalihom ikun limitat għall-verifika tar-riċerka. 

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jistipulaw eċċezzjoni jew limitazzjoni 

għad-drittijiet previsti fl-Artikoli 2 u 3 tad-

Direttiva 2001/29/KE, skont l-Artikoli 5(a) 

u 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 jippermettu 

l-użu diġitali ta' xogħlijiet u materji oħra 

għall-iskop uniku ta' illustrazzjoni għat-

tagħlim, sa fejn ikun ġustifikat li jintlaħaq 

1. L-Istati Membri għandhom 

jistipulaw eċċezzjoni jew limitazzjoni 

għad-drittijiet previsti fl-Artikoli 2 u 3 tad-

Direttiva 2001/29/KE, skont l-Artikoli 5(a) 

u 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 

jippermettu l-użu diġitali ta' xogħlijiet u 

materji oħra għall-iskop uniku ta' 

illustrazzjoni għat-tagħlim, sa fejn ikun 
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mill-iskop mhux kummerċjali, dment li l-

użu: 

ġustifikat mill-iskop edukattiv li jrid 

jintlaħaq, dment li l-użu: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Ikun min ikun il-fornitur tal-edukazzjoni, l-użu ta’ materjal suġġett għad-drittijiet tal-awtur 

għall-illustrazzjoni waqt it-tagħlim għandu jkun limitat għal attivitajiet verament edukattivi. 

 

Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) isir fi stabbiliment edukattiv jew 

permezz ta’ netwerk elettroniku sigur, 

aċċessibbli biss mill-istabbilimenti 

edukattivi tal-istudenti u l-għalliema; 

(a) ikun ristrett għaċ-ċirku 

speċifikament limitat ta’ dawk li jkunu 

qed jieħdu sehem fl-attività tat-tagħlim 

bħalma huma l-alljievi, l-istudenti u l-

għalliema; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-użu tal-eċċezzjoni prevista fl-Artikolu 4(1) irid ikun limitat għal dawk li jkunu qed jieħdu 

sehem fl-attività tat-tagħlim, jiġifieri l-alljievi jew l-istudenti u l-għalliema. 

 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-

eċċezzjoni adottata skont il-paragrafu 1 ma 

tapplikax b’mod ġenerali jew fir-rigward 

ta’ tipi speċifiċi ta’ xogħlijiet jew materji 

ieħor, sal-punt li liċenzji adegwati li 

jawtorizzaw l-atti deskritti fil-paragrafu 1 

ikunu disponibbli faċilment fis-suq. 

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-

eċċezzjoni adottata skont il-paragrafu 1 ma 

tapplikax b’mod ġenerali jew fir-rigward 

ta’ tipi speċifiċi ta’ xogħlijiet jew materjal 

tematiku ieħor, sakemm ikunu jeżistu 

ftehimiet ta' liċenzjar adegwati li 

jawtorizzaw l-atti deskritti fil-paragrafu 1 u 

dawn il-ftehimiet ikunu mfassla għall-

ħtiġijiet u l-ispeċifiċitajiet tal-
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istabbilimenti edukattivi. 

Or. en 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri li jagħmlu użu minn din 

id-dispożizzjoni tal-ewwel subparagrafu 

għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 

jiżguraw id-disponibbiltà u l-viżibbiltà ta’ 

liċenzji li jawtorizzaw l-atti deskritti fil-

paragrafu 1 għall-istabbilimenti edukattivi. 

L-Istati Membri li jagħmlu użu minn din 

id-dispożizzjoni tal-ewwel subparagrafu 

għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 

jiżguraw id-disponibbiltà, l-aċċessibbiltà u 

l-viżibbiltà xierqa tal-ftehimiet ta' 

liċenzjar li jawtorizzaw l-atti deskritti fil-

paragrafu 1 għall-istabbilimenti edukattivi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Fejn it-tagħlim huwa pprovdut fuq bażi kummerċjali, l-Istati Membri jistgħu jimponu obbligu 

ta’ kumpens għall-użu tal-materjali, anke jekk il-kors ikun akkreditat jew rikonoxxut. Għadd 

ta' Stati Membri diġà implimentaw eċċezzjoni jew limitazzjoni għall-illustrazzjoni għal 

skopijiet ta’ tagħlim, inklużi strutturi ta' ftehimiet ta’ liċenzjar. 

 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Mhux qabel ... [tliet snin wara d-dħul fis-

seħħ ta’ din id-Direttiva], il-Kummissjoni, 

wara li tkun ikkonsultat lil dawk kollha 

interessati, għandha tressaq rapport lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

id-disponibbiltà ta’ ftehimiet ta’ liċenzjar 

bħal dawn, bil-ħsieb li tipproponi titjibiet 

jekk ikun meħtieġ. 

Or. en 
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Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Istati Membri għandhom 

jagħmlu dispożizzjoni għal eċċezzjoni 

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, li 

tippermetti lill-istituzzjonijiet tal-wirt 

kulturali jagħmlu kopji tax-xogħlijiet li 

mhumiex fis-suq u li jinsabu b’mod 

permanenti fil-kollezzjonijiet tagħhom 

disponibbli fuq in-netwerk elettroniku 

sigur tagħhom stess għal finijiet mhux 

kummerċjali, kemm-il darba l-isem tal-

awtur jew ta' detentur identifikabbli ieħor 

tad-drittijiet jiġi indikat, sakemm tali 

indikazzjoni ma toħroġx li tkun 

impossibbli. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Wara li tkun ġiet rikonoxxuta l-importanza tal-preservazzjoni tax-xogħlijiet u materjal 

tematiku ieħor permanentement miżmuma fil-kollezzjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-wirt 

kulturali, u wara li tkun ġiet rikonoxxuta l-ħtieġa li jiġi ffaċilitat il-liċenzjar mhux esklużiv 

permezz tal-organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar kollettiv biex tkun tista' ssir id-distribuzzjoni 

permezz ta' portals magħluqa u siguri għal finijiet kulturali mhux kummerċjali, isir importanti 

li tiġi stabbilita soluzzjoni għal dawk ix-xogħlijiet u s-setturi li għalihom id-disponibbiltà tal-

liċenzjar hija nieqsa. 

 

Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Id-detenturi tad-drittijiet jistgħu fi 

kwalunkwe waqt joġġezzjonaw li 

xogħlijiet jew materji oħra tagħhom 

jitqiesu li mhumiex fis-suq u jistgħu 

jżommu lix-xogħlijiet tagħhom milli 

jkunu magħmula disponibbli fuq in-

netwerk elettroniku sikur tal-istituzzjoni 

tal-wirt kulturali. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-detenturi tad-drittijiet jistgħu joġġezzjonaw għall-inklużjoni ta' xogħolhom fuq portali 

sikuri bħal dawn. 

 

Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1c. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 

li l-eċċezzjoni adottata skont il-paragrafu 

1a ma tapplikax b'mod ġenerali jew fir-

rigward ta' tipi speċifiċi ta' xogħlijiet jew 

materji oħra, sal-punt li l-liċenzji mhux 

esklużivi previsti fil-paragrafu 1 ikunu 

disponibbli, jew jistgħu raġonevolment 

ikunu mistennija jsiru disponibbli. 

Or. en 

 

Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1d (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1d. L-Istati Membri għandhom, wara 

konsultazzjoni mad-detenturi tad-drittijiet, 
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l-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 

kollettiv u l-istituzzjonijiet tal-wirt 

kulturali, jiddeterminaw id-disponibbiltà 

ta' soluzzjonijiet ibbażati fuq liċenzjar. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Isir neċessarju li tkun prevista l-possibbiltà li jiġu pprovduti liċenzji ta' dan it-tip kif ukoll 

biex jiġu involuti fid-determinazzjoni ta' jekk dawn il-liċenzji humiex disponibbli jew le. 

 

Emenda  44 

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 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ġiet spostata u issa tpoġġiet fl-Artikolu 2 li jiġbor fih id-definizzjonijiet. 

 

Emenda  45 

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 

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 
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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-kollezzjoni mhumiex fis-suq. 

biex jiġi ddeterminat jekk xogħlijiet u 

materji oħra jistgħux jiġu awtorizzati 

b'konformità mal-paragrafu 1 jew użati 

b'konformità mal-paragrafu 1a 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. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Referenza għall-paragrafu 1a ssir neċessarja biex jiġi żgurat li d-detenturi tad-drittijiet ikunu 

involuti anki fid-determinazzjoni ta' rekwiżiti neċessarji u raġonevoli biex jiġi ddeterminat 

jekk dawn jistgħux jaqgħu fl-ambitu tal-eċċezzjonijiet previsti. 

 

Emenda  46 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

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 ta' reklamar 

effettivi u verifikabbli dwar: 

(a)  il-proċess li bih xogħolijiet jew 

materji oħra jitqiesu bħala li mhumiex fis-

suq; 

(a)  il-proċess li bih xogħolijiet jew 

materji oħra jitqiesu bħala li mhumiex fis-

suq; 

(b)  il-liċenzja, u b'mod partikolari l-

applikazzjoni tagħha għal detenturi tad-

drittijiet mhux rappreżentati; 

(b)  il-liċenzja, u b'mod partikolari l-

applikazzjoni tagħha għal detenturi tad-

drittijiet mhux rappreżentati; 

(c) il-possibbiltà għad-detenturi tad-

drittijiet li joġġezzjonaw, imsemmi fil-punt 

(c) tal-paragrafu 1; 

(c) il-possibbiltà għad-detenturi tad-

drittijiet li joġġezzjonaw, imsemmi fil-punt 

(c) tal-paragrafu 1 u l-paragrafu 1a; 

inkluż matul perjodu raġonevoli ta' żmien 

qabel ma xogħlijiet jew materji oħra, 

distribwiti jkunu diġitizzati, distribwiti, 

ikkomunikata lill-pubbliku jew magħmula 

disponibbli. 

inkluż matul perjodu ta' sitt xhur qabel ma 

xogħlijiet jew materji oħra, distribwiti 

jkunu diġitizzati, distribwiti, ikkomunikata 

lill-pubbliku jew magħmula disponibbli.  
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għal allinjament mal-emendi tal-paragrafi preċedenti u mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. 

 

Emenda  47 

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. 

5. Il-paragrafi 1 sa 1c, 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. 

Or. en 

 

Emenda  48 

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. 

1. Ix-xogħlijiet jew materji oħra 

koperti b'liċenzja mogħtija b'konformità 

mal-Artikolu 7(1) jistgħu jintużaw mill-

istituzzjoni tal-wirt kulturali b'konformità 

mat-termini tal-liċenzja fl-Istati Membri 

kollha. Ix-xogħlijiet jew materji oħra 

koperti bl-użu b'konformità mal-Artikolu 

7(1) jistgħu jintużaw mill-istituzzjoni tal-

wirt kulturali fl-Istati Membri kollha. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Biex tirrifletti l-emendi magħmula fl-Artikolu 7 kif ukoll biex tipprovdi possibiltà ta' aċċess 

usa' għall-portal li minnu tista' tiġi aċċessata l-informazzjoni dwar il-liċenzji. 
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Emenda  49 

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. 

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(1) jew 

imsemmija fl-Artikolu 7 (1a) u l-

informazzjoni dwar il-possibbiltà li d-

detenturi tad-drittijiet joġġezzjonaw 

msemmija fl-Artikolu 7(1)(c) u l-Artikolu 

7(1b) għandhom ikunu pubblikament 

aċċessibbli f'portal online wieħed 

aċċessibbli pubblikament 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. 

Or. en 

 

Emenda  50 

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-

rekwiżiti msemmija fit-tieni subparagrafu 

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) u l-funzjonament tal-

eċċessjoni msemmija fl-Artikolu 7(1a), 

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 
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tal-Artikolu 7(2). jassistu fl-istabbiliment tar-rekwiżiti 

msemmija fit-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 7(2). 

Or. en 

 

Emenda  51 

Proposta għal direttiva 

Titolu III – Kapitolu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 KAPITOLU 2a 

 Aċċess għall-pubblikazzjonijiet tal-UE 

 Artikolu 10a 

 Depożitu Legali tal-Unjoni 

 1. Kwalunkwe pubblikazzjoni 

elettronika li tittratta kwistjonijiet relatati 

mal-Unjoni bħad-dritt tal-Unjoni, l-istorja 

u l-integrazzjoni tal-Unjoni, il-politika tal-

Unjoni u temi relatati mad-demokrazija, 

istituzzjonali, parlamentari u politiċi 

marbuta mal-Unjoni mqiegħda għad-

dispożizzjoni tal-pubbliku fl-Unjoni 

għandha tkun soġġetta għal Depożitu 

Legali tal-Unjoni.  

 2. Il-Librerija tal-Parlament 

Ewropew għandha tkun intitolata li 

tirċievi, bla ħlas, kopja waħda ta' kull 

pubblikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1. 

 3. L-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 

għandu japplika għall-pubblikaturi, 

stampaturi u importaturi ta' 

pubblikazzjonijiet għax-xogħlijiet li huma 

jippubblikaw, jistampaw jew jimportaw fl-

Unjoni.  

 4. Mill-jum tal-konsenja lil-Librerija 

tal-Parlament Ewropew, il-

pubblikazzjonijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 għandhom jagħmlu parti 

mill-kollezzjoni permanenti tal-Librerija 

tal-Parlament Ewropew. Il-

pubblikazzjonijiet għandhom ikunu 
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mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-utenti fil-

bini tal-Librerija tal-Parlament Ewropew 

esklużivament għall-fini ta' riċerka jew 

studju minn riċerkaturi akkreditati u taħt 

il-kontroll tal-Librerija tal-Parlament 

Ewropew.  

 5.  Il-Kummissjoni għandha tadotta 

atti biex tispeċifika l-modalitajiet tal-

kunsenja lil-Librerija tal-Parlament 

Ewropew tal-pubblikazzjonijiet 

imsemmija fil-paragrafu 1 .  

Or. en 

 

Emenda  52 

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 bi 

preżunzjoni ta' rappreżentazzjoni tal-

awturi ta' xogħlijiet letterarji f'dawk il-

pubblikazzjonijiet u l-kapaċità ġuridika li 

jressqu azzjonijiet fil-qrati f'isimhom stess 

meta jiddefendu d-drittijiet ta' tali awturi 

għall-użu diġitali tal-pubblikazzjonijiet 

stampati tagħhom. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Hu importanti li l-isfidi jħabbtu wiċċhom magħhom il-pubblikaturi tal-istampa fl-infurzar tad-

drittijiet derivattivi li jiddependu fuqhom biex jipproteġu l-investiment magħmul fil-

pubblikazzjoni tagħhom jkunu indirizzati b'mod li jsaħħaħ il-pożizzjoni tal-pubblikaturi tal-

istampa mingħajr ma jfixkel industriji oħra. Il-pubblikaturi tal-istampa huma għaldaqstant 

mogħtija d-dritt li jressqu azzjonijiet f'isimhom stess quddiem it-tribunali kontra dawk li 

jiksru d-drittijiet miżmuma mill-awturi tax-xogħlijiet inklużi fil-pubblikazzjoni tal-istampa 

tagħhom u li jkunu preżunti li għandhom rappreżentazzjoni fuq ix-xogħlijiet inklużi fil-

pubblikazzjoni tal-istampa.  

 



 

PR\1119413MT.docx 41/61 PE601.094v01-00 

 MT 

Emenda  53 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika 

għall-proċeduri kriminali. 

Or. en 

 

Emenda  54 

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  55 

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 
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Emenda  56 

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 huma involuti attivament 

u direttament fit-tqegħid għad-

dispożizzjoni tal-pubbliku ta' kontenut 

imtella' mill-utenti u fejn din l-attività 

mhijiex ta' natura sempliċement teknika, 

awtomatika u passiva għandhom jieħdu 

miżuri xierqa u proporzjonati biex 

jiżguraw il-funzjonament tal-ftehimiet 

konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-

użu tax-xogħlijiet tagħhom. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Artikolu 13 jikkomplementa r-reġimi ta' responsabbiltà stabbiliti diġà fid-Direttiva 

2000/31/KE sal-punt li l-Artikolu 13 ifittex li jiżgura l-implimentazzjoni effettiva ta' ftehimiet 

konklużi bejn il-fornituri tas-servizzi online u d-detenturi tad-drittijiet għall-użu ta' xogħlijiet. 

L-emenda tikkjarifika liema fornituri tas-servizzi online qed issir referenza għalihom, billi 

tuża l-istess klassifikazzjoni ta' fornituri ta' servizzi bħal dik tad-Direttiva 2000/31/KE. 

 

Emenda  57 

Proposta għal direttiva 

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

 1a. Għall-fini tal-iżgurar tal-

funzjonament tal-ftehimiet, kif imsemmi 

fil-paragrafu 1, id-detenturi tad-drittijiet 

għandhom jipprovdu lill-fornituri tas-

servizzi b'xogħlijiet jew materji oħra 

identifikati b'mod preċiż li jgawdu 

drittijiet fuqhom. Il-fornituri tas-servizzi 

għandhom jinfurmaw lid-detenturi tad-

drittijiet dwar il-miżuri użati u l-preċiżjoni 

tal-funzjonament tagħhom kif ukoll, fejn 

ikun relevanti, jirrappurtaw 

perjodikament dwar ir-rikonoxximent u l-

użu ta' xogħlijiet u materji oħra. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-trasparenza fl-implimentazzjoni tal-miżuri adottati mill-fornituri tas-servizzi hi konnessa 

mal-immaniġġjar mid-detenturi tad-drittijiet tad-drittijiet tagħhom fid-drittijiet tal-awtur. L-

implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri tirrikjedi l-identifikazzjoni korretta tax-xogħlijiet mid-

detenturi tad-drittijiet bħala li huma tagħhom jew li huma liċenzjati lilhom.  

Konsegwentement, filwaqt li l-fornituri tas-servizzi jkunu f’pożizzjoni li jkunu responsabbli 

għall-funzjonament tal-miżuri operati, id-detenturi tad-drittijiet jibqgħu responsabbli fl-

affermazzjoni tad-drittijiet tagħhom fuq ix-xogħlijiet. 

 

Emenda  58 

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. 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  59 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 

1 għandhom jiġu implimentati mingħajr 

preġudizzju għall-użu tax-xogħlijiet fil-

kuntest ta' eċċezzjoni jew limitazzjoni 

għad-drittijiet tal-awtur. Għal dan l-għan, 

l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

utenti jkunu jistgħu jikkomunikaw malajr 

u b'mod effikaċi mad-detenturi tad-

drittijiet li jkunu talbu l-miżuri msemmija 

fil-paragrafu 1 sabiex jopponu l-

applikazzjoni ta' dawk il-miżuri. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proċess ma jistax jissottovaluta l-effetti tal-identifikazzjoni tal-kontenut li jtellgħu l-utenti li 

jaqa' taħt eċċezzjoni jew limitazzjoni għad-drittijiet tal-awtur. Biex ikun żgurat l-użu 

kontinwat ta' dawn l-eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet, li huma bbażati fuq preokkupazzjonijiet 

ta' interess pubbliku, il-komunikazzjoni bejn l-utenti u d-detenturi tad-drittijiet jeħtieġ tkun 

effiċjenti. 

 

Emenda  60 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li d-dritt nazzjonali jipprovdi lill-

utenti aċċess għal qorti jew awtorità oħra 

relevanti għall-fini li jasserixxu d-dritt 

tagħhom ta' użu taħt eċċezzjoni jew 

limitazzjoni. 

Or. en 
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Emenda  61 

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 għall-implimentazzjoni ta' miżuri 

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  62 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-awturi u l-artisti jirċievu fuq 

bażi regolari u meta jitqiesu l-

ispeċifiċitajiet ta' kull settur, informazzjoni 

f'waqtha, adegwata u suffiċjenti dwar l-

isfruttar tax-xogħlijiet u l-wirjiet tagħhom 

minn dawk li lilhom ikunu llliċenzjaw jew 

trasferew id-drittijiet tagħhom, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-modi ta' 

sfruttament, id-dħul iġġenerat u l-ħlas 

dovut. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-awturi u l-artisti li għandhom 

relazzjoni kuntrattwali li tinvolvi obbligi 

ta' ħlas pendenti, jirċievu fuq bażi regolari 

u meta jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ta' kull 

settur, informazzjoni f'waqtha, adegwata, 

preċiża u suffiċjenti dwar l-isfruttar tax-

xogħlijiet u l-wirjiet tagħhom minn dawk li 

lilhom ikunu lliċenzjaw jew trasferew id-

drittijiet tagħhom, b'mod partikolari fir-

rigward tal-modi ta' sfruttament, modi ta' 

promozzjoni, id-dħul iġġenerat u l-ħlas 

dovut. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-emendi huma proposti sabiex jipprovdu iktar ċarezza u ċertezza legali. 

 

Emenda  63 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

awturi u l-artisti huma intitolati li jitolbu 

aktar, remunerazzjoni xierqa mill-parti li 

magħha jkunu daħlu f'kuntratt għall-

isfruttament tad-drittijiet meta r-

remunerazzjoni miftiehma oriġinarjament 

tkun sproporzjonatament baxxa meta 

mqabbla mad-dħul u l-benefiċċji rilevanti 

sussegwenti miksuba mill-isfruttament 

tax-xogħlijiet jew il-prestazzjonijiet. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

awturi u l-artisti huma intitolati għal 

remunerazzjoni ġusta għall-isfruttament 

tax-xogħlijiet tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  64 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

awturi u l-artisti jew l-organizzazzjonijiet 

rappreżentattivi tagħhom ikunu intitolati 

jitolbu remunerazzjoni addizzjonali u 

xierqa mingħand il-parti li magħha jkunu 

għamlu kuntratt dwar l-isfruttament tad-

drittijiet meta r-remunerazzjoni maqbula 

oriġinarjament tkun sproporzjonatament 

baxxa meta mqabbla mad-dħul u l-

benefiċċji netti sussegwenti relevanti 

derivati mill-isfruttament tax-xogħlijiet 

jew prestazzjonijiet. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

L-awturi u l-artisti huma fil-qalba tal-kreattività iżda sikwit iħabbtu wiċċhom ma' sfidi biex 

jaqilgħu l-għajxien u anke biex jinnegozjaw id-drittijiet tagħhom. L-għarfien tad-dritt 

tagħhom għal remunerazzjoni ġusta għall-isfruttament tax-xogħlijiet tagħhom kif ukoll il-

possibbiltà li jaħtru rappreżentanti biex ifittxu aġġustament tal-kuntratti f’isimhom huma 

mezzi li jsaħħu l-pożizzjoni tal-awturi u l-artisti mingħajr ma jinħoloq piż mhux raġonevoli 

għall-investiment magħmul minn oħrajn. 

 

Emenda  65 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-organizzazzjonijiet rappreżentattivi 

maħtura mill-awturi u l-artisti jistgħu, 

f'isimhom, iressqu proċedimenti fir-

rigward ta' tilwimiet. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-awturi u l-artisti ħafna drabi jħabbtu wiċċhom ma' sfidi biex jibdew tilwimiet ma' detenturi 

oħra tad-drittijiet. Il-possibbiltà li jippermettu lir-rappreżentanti tagħhom jibdew il-

proċedimenti f'isimhom tiffaċilita dawn il-proċessi. 

 

Emenda  66 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a 

Direttiva 96/9/KE 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"(b) fejn ikun hemm użu għall-fini biss 

ta' illustrazzjoni għal tagħlim jew riċerka 

xjentifika, sakemm ikun indikat l-oriġini 

tal-materjal u sakemm ikun ġustifikat 

għall-fini mhux kummerċjali maħsub 

għalih;, mingħajr preġudizzju għall-

eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet previsti 

fid-Direttiva [din id-Direttiva];" 

"(b) fejn ikun hemm użu għall-fini biss 

ta' illustrazzjoni għal tagħlim jew riċerka 

xjentifika, sakemm ikun indikat l-oriġini 

tal-materjal u sakemm l-użu jkun ristrett 

għaċ-ċirku limitat speċifikament ta' dawk 

li jieħdu sehem fl-attività tat-tagħlim, 

mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet u 

l-limitazzjonijiet previsti fid-Direttiva [din 
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id-Direttiva];" 

Or. en 

 

Emenda  67 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

Direttiva 96/9/KE 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) Fl-Artikolu 6(2) jiżdied il-punt li 

ġej: 

 "(da) fil-każ ta' riproduzzjoni jew 

estrazzjoni minn bażi tad-dejta għall-fini 

unika ta' estrazzjoni tat-test u tad-dejta kif 

previst...[din id-Direttiva];" 

Or. en 

 

Emenda  68 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b 

Direttiva 96/9/KE  

Artikolu 9 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"(b) fil-każ ta' estrazzjoni għall-finijiet 

ta' illustrazzjoni għal tagħlim jew riċerka 

xjentifika, sakemm ikun indikat l-oriġini 

tal-materjal u sakemm ikun ġustifikat 

għall-fini mhux kummerċjali maħsub 

għalih, mingħajr preġudizzju għall-

eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet previsti 

fid-Direttiva [din id-Direttiva];” 

"(b) fil-każ ta' estrazzjoni għall-finijiet 

ta' illustrazzjoni għal tagħlim jew riċerka 

xjentifika, sakemm ikun indikat l-oriġini 

tal-materjal u sakemm l-użu jkun ristrett 

għaċ-ċirku limitat speċifikament ta' dawk 

li jieħdu sehem fl-attività tat-tagħlim, 

mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet u 

l-limitazzjonijiet previsti fid-Direttiva [din 

id-Direttiva];” 

Or. en 
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Emenda  69 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

Direttiva 96/9/KE  

Artikolu 9 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) Fl-Artikolu 9, jiżdied il-punt li ġej: 

 "(ca) fil-każ ta' riproduzzjoni jew 

estrazzjoni minn bażi tad-dejta għall-fini 

unika ta' estrazzjoni tat-test u tad-dejta kif 

previst fid-Direttiva...[din id-Direttiva];" 

Or. en 

 

Emenda  70 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid) 

Direttiva 2001/29/KE  

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) Fl-Artikolu 5(2), jiżdied il-punt li 

ġej: 

 "(ea) fil-każ ta' riproduzzjonijiet ta' 

xogħlijiet jew materji oħra għall-fini 

unika ta' estrazzjoni tat-test u tad-dejta kif 

previst fid-Direttiva... [din id-Direttiva];" 

Or. en 

 

Emenda  71 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt b 

Direttiva 2001/29/KE  

Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"(a) użu għall-iskop uniku ta' "(a) użu għall-iskop uniku ta' 



 

PE601.094v01-00 50/61 PR\1119413MT.docx 

MT 

illustrazzjoni għat-tagħlim jew riċerka 

xjentifika, kemm-il darba s-sors, magħdud 

l-isem ta' l-awtur, tkun indikata, sakemm 

ma jinstabx li jkun impossibbli u sa fejn 

ikun ġustifikat li jintlaħaq mill-iskop 

mhux kummerċjali, mingħajr preġudizzju 

għall-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet 

previsti fid-Direttiva [din id-Direttiva];” 

illustrazzjoni għat-tagħlim jew riċerka 

xjentifika, kemm-il darba s-sors, magħdud 

l-isem ta' l-awtur, tkun indikata, sakemm 

ma jinstabx li jkun impossibbli u sa fejn l-

użu jkun ristrett għaċ-ċirku limitat 

speċifikament ta' dawk li jieħdu sehem fl-

attività tat-tagħlim, mingħajr preġudizzju 

għall-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet 

previsti fid-Direttiva [din id-Direttiva];” 

Or. en 

 

Emenda  72 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11 

għandhom japplikaw ukoll għal 

pubblikazzjonijiet tal-istampa ppubblikati 

qabel [id-data msemmija fl-Artikolu 

21(1)]. 

2. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11 

għandhom japplikaw ukoll għal 

pubblikazzjonijiet tal-istampa ppubblikati 

qabel...  [12-il xahar wara d-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' din id-direttiva] iżda biss 

safejn l-użi ta' xogħlijiet inklużi fil-

pubblikazzjonijiet tal-istampa jsiru wara 

[12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ 

ta' din id-direttiva]. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-applikazzjoni ta' drittijiet ġodda stabbiliti f'din id-Direttiva għal użi magħmula fil-passat 

ikun applikazzjoni inġusta ta' liġi ġdida li ma kinitx prevedibbli b'ċertezza.  Madankollu, l-

applikazzjoni ta' tali dritt ġdid għal użi li jsiru wara d-dħul fis-seħħ ta' dan id-dritt ġdid ta' 

xogħlijiet inklużi fil-pubblikazzjonijiet tal-istampa ppubblikati anke qabel id-dħul fis-seħħ ta' 

din id-Direttiva hi prevedibbli u skont il-liġi. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali 

 

Kamp ta' applikazzjoni u skop 

 

Id-direttiva proposta tindirizza l-isfida li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur fis-

suq uniku diġitali. Iridu jitqiesu diversi kwistjonijiet, fosthom l-użu diġitali jew it-

trasformazzjoni ta' xogħlijiet u materja oħra protetti mid-drittijiet tal-awtur, bħad-

diġitizzazzjoni ta' dawk ix-xogħlijiet, l-applikazzjoni ta' proċessi teknoloġiċi diġitali lix-

xogħlijiet, bħal pereżempju l-applikazzjoni ta' estrazzjoni tat-test u tad-dejta fuq riproduzzjoni 

jew estrazzjoni ta' xogħlijiet koperti bid-drittijiet tal-awtur, u l-faċilità tal-aċċess għal 

xogħlijiet tali li t-teknoloġija diġitali tipprovdi għaċ-ċittadini Ewropej.   

 

Id-detenturi tad-drittijiet iħabbtu wiċċhom ma' għadd ta' sfidi relatati mad-drittijiet tal-awtur 

f'suq li jinbidel kontinwament u huwa dipendenti fuq xejriet tal-utenti fluwidi. Minħabba l-

iżviluppi fit-teknoloġija diġitali, il-mudelli tan-negozju fis-setturi kulturali u kreattivi iħabbtu 

wiċċhom ma' sfidi simili, bl-istess mod bħal setturi oħra. Dawn l-isfidi ikomplu jikbru meta d-

detenturi tad-drittijiet jiffaċċaw ukoll diffikultajiet fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom fuq ix-

xogħlijiet. Emendi għad-drittijiet tal-awtur jistgħu jagħmlu differenza fejn atti relevanti għad-

drittijiet tal-awtur huma involuti f'dawn l-isfidi.  

 

Jeżistu sitwazzjonijiet fejn is-setturi kulturali u kreattivi rrispondew għal dawn l-isfidi u sabu 

soluzzjonijiet immexxija mis-suq flimkien ma' fornituri tas-servizzi u partijiet interessati oħra. 

Is-soluzzjonijiet jeħtieġ li jkunu bbilanċjati b'mod li jiżguraw protezzjoni tad-detenturi tad-

drittijiet filwaqt li jippermettu lil partijiet interessati oħra jiddistribwixxu x-xogħlijiet tagħhom 

u jiżguraw li x-xogħlijiet tad-detenturi tad-drittijiet jaslu għand il-konsumaturi b'modi 

differenti. Kwalunkwe katina tal-valur, fi kwalunkwe settur, tinvolvi partijiet interessati 

numerużi u interdipendenti. Il-leġiżlatur m'għandux jindaħal fir-relazzjonijiet kuntrattwali, 

iżda jiżgura rispett għad-drittijiet tal-awtur.   

 

Wieħed m'għandux jassumi li l-atti relevanti għad-drittijiet tal-awtur f'dimensjoni anologue 

huma identiċi fid-dimensjoni diġitali, u li regola li taħdem fid-dimensjoni analogue se 

tiffunzjona fid-dimensjoni diġitali. Biex id-drittijiet tal-awtur jiffunzjonaw fis-suq uniku 

diġitali, l-atti relevanti għad-drittijiet tal-awtur fid-dimensjoni diġitali jeħtieġ jiġu indirizzati 

b'mod ibbilanċjat, bħalma l-leġiżlazzjoni attwali tagħmel għall-atti relevanti għad-drittijiet tal-

awtur fid-dimensjoni analogue.  Il-komplementarjetà ta' din id-direttiva ma' leġiżlazzjoni oħra 

tal-Unjoni hi riflessa fil-kwistjonijiet tal-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet, il-proċessi tal-

ftehimiet ta' liċenzjar, u l-kjarifika tal-applikabbiltà tad-drittijiet tal-awtur għal użi diġitali.  

 

Funzjonament aktar effettiv tas-suq uniku diġitali u tad-drittijiet tal-awtur fi ħdan dak is-suq 

jirrikjedi ċertezza legali u armonizzazzjoni akbar fl-applikazzjoni tad-drittijiet tal-awtur. 

 

Estrazzjoni tat-test u tad-dejta 

 

L-estrazzjoni tat-test u tad-dejta tippermetti l-qari u l-analiżi ta' ammonti kbar ta' 

informazzjoni maħżuna b'mod diġitali biex jinkiseb għarfien ġdid u jiġu skoperti xejriet 

ġodda. Biex issir l-estrazzjoni tat-test u tad-dejta, l-informazzjoni trid l-ewwel tiġi aċċessata u 
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riprodotta. Huwa biss wara li l-informazzjoni tkun normalizzata li jista' jsir l-ipproċessar 

tagħha permezz tal-estrazzjoni tat-test u tad-dejta.  Jekk wieħed jassumi li l-aċċess għall-

informazzjoni jkun leċitu, din in-normalizzazzjoni tikkostitwixxi użu protett mid-drittijiet tal-

awtur, għax tikkostitwixxi riproduzzjoni permezz ta' bidla tal-format tal-informazzjoni, jew 

estrazzjoni minn bażi tad-dejta għal format proċessibbli. Għaldaqstant, il-proċess relevanti 

għad-drittijiet tal-awtur fl-estrazzjoni tat-test u tad-dejta mhuwiex il-proċess ta' estrazzjoni 

nnifsu, li hu sempliċiment il-qari u l-analizzar tal-informazzjoni normalizzata, iżda l-aċċess u 

n-normalizzazzjoni tal-informazzjoni bil-għan li ssirilha analiżi awtomatizzata.  

 

Il-proċess ta' aċċess għal informazzjoni protetta mid-drittijiet tal-awtur hu diġà rregolat fl-

acquis dwar id-drittijiet tal-awtur. L-eċċezzjoni rekwiżita hija meħtieġa biex jiġu indirizzati r-

riproduzzjoni jew estrazzjoni mwettqa waqt il-proċess ta' normalizzazzjoni. Fejn dawk 

b'aċċess leċitu għad-dejta jinnormalizzaw dik id-dejta għal finijiet ta' riproduzzjoni jew ta' 

estrazzjoni, id-dannu kkawżat lil pubblikaturi huwa minimu. Fejn, madankollu, settijiet ta' 

dejta normalizzata huma pprovduti minn pubblikaturi, jaf ikun meħtieġ kumpens mingħand 

dawk il-pubblikaturi sabiex ikopru l-ispiża tan-normalizzazzjoni.  

 

L-organizzazzjonijiet tar-riċerka sikwit ikollhom diffikultajiet biex jiksbu aċċess għall-ħafna 

pubblikazzjonijiet xjentifiċi li huma meħtieġa għar-riċerka b'estrazzjoni tat-test u tad-dejta. L-

organizzazzjonijiet tar-riċerka jaf ma jkollhomx aċċess għall-pubblikazzjonijiet, u 

konsegwetement ma jkunux jistgħu jinnormalizzaw id-dejta. Sabiex jiġu ffaċilitati l-

innovazzjoni u r-riċerka, il-pubblikaturi huma obbligati jipprovdu lill-organizzazzjonijiet ta' 

riċerka settijiet ta' dejta normalizzata, iżda jistgħu jfittxu kumpens għall-ispiża tan-

normalizzazzjoni. 

 

L-abbuż possibbli ta' settijiet tad-dejta permezz tal-użu tagħhom għal skopijiet oħra għandu 

jiġi indirizzat. Madankollu, ħafna drabi huwa importanti għar-riċerka li s-settijiet tad-dejta 

sottostanti li fuqhom ikunu bbażati l-konklużjonijiet ikunu verifikabbli. Għal dan l-għan, l-

Istati Membri għandhom jistabbilixxu faċilitajiet ta' ħżin għal dawn is-settijiet ta' dejta, iżda l-

aċċess għandu jkun limitat għal verifika għar-riċerka. 

 

L-użu ta' xogħlijiet u materji oħra f'attivitajiet ta' tagħlim diġitali u transfruntier 

 

L-edukazzjoni hija proċess ta' tagħlim tul il-ħajja kollha. Dan ipoġġi wkoll responsabbiltà ta' 

edukar fuq stabbilimenti li mhumiex skejjel tradizzjonali. L-iskejjel, l-universitajiet, l-

organizzazzjonijiet tat-tagħlim privati, l-NGOs u strutturi oħrajn joffru programmi edukattivi. 

Ikun min ikun il-fornitur tal-edukazzjoni, l-użu ta' materjal suġġett għad-drittijiet tal-awtur 

għall-illustrazzjoni waqt it-tagħlim irid ikun limitat għal attivitajiet verament edukattivi. L-

Istati Membri għandhom sistemi li jirrikonoxxu l-istabbilimenti edukattivi u jakkreditaw il-

programmi ta' studju tagħhom. L-eċċezzjoni għall-illustrazzjoni waqt it-tagħlim trid tkopri t-

tagħlim formali kollu fl-iskejjel u fl-universitajiet, għax dawn huma rikonoxxuti jew 

akkreditati bħala stabbilimenti edukattivi. Madankollu, din l-eċċezzjoni jeħtieġ tkopri wkoll 

programmi edukattivi oħra akkreditati mill-awtoritajiet nazzjonali. L-eċċezzjoni tirrigwarda t-

tagħlim u mhux l-istabbiliment edukattiv. Li nagħmlu l-eċċezzjoni dwar it-tagħlim soġġetta 

għall-post fejn isir it-tagħlim mhux kompatibbli mal-għan tat-tagħlim tul il-ħajja kollha. L-

eċċezzjoni għalhekk trid tkun marbuta direttament mal-"attivitajiet ta' tagħlim", 

independentement mill-kuntest strutturali. L-attivitajiet ta' tagħlim jistgħu jiġu definiti bħala 

"proċess edukattiv li jseħħ jew (i) fil-post ta' stabbiliment rikonoxxut jew akkreditat mill-

awtorità nazzjonali relevanti bħala stabbiliment edukattiv jew (ii) fl-ambitu ta' programm 
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edukattiv rikonoxxut jew akkreditat mill-awtorità nazzjonali relevanti". L-użu ta' din l-

eċċezzjoni trid tiġi limitata għal dawk li qed jieħdu sehem fl-attività ta' tagħlim, jiġifieri l-

istudenti u l-għalliema. 

 

Fejn it-tagħlim huwa pprovdut fuq bażi kummerċjali, l-Istati Membri jistgħu jimponu obbligu 

ta' kumpens għall-użu ta' materjali, anke jekk il-kors ikun rikonoxxut jew akkreditat.  

 

Bosta Stati Membri diġà implimentaw eċċezzjoni jew limitazzjoni għall-illustrazzjoni għal 

fini ta' tagħlim, fosthom strutturi ta' ftehim ta' liċenzjar.  

 

Xogħlijiet li mhumiex fis-suq 

 

i. Ċertezza legali 

 

Titolu III, Kapitolu 1 tal-proposta għal Direttiva tirrigwarda l-użu ta' xogħlijiet li mhumiex 

fis-suq, bl-għan li jissaħħaħ ir-rwol u l-għan kulturali tal-istituzzjonijiet tal-wirt kulturali. Il-

prinċipju taċ-ċertezza legali jeżiġi li tinżamm it-terminoloġija eżistenti tad-dritt tal-Unjoni. 

Huwa għalhekk li d-definizzjoni ta' "istituzzjonijiet tal-wirt kulturali" f’din id-direttiva jeħtieġ 

tkun l-istess bħal dik tad-Direttiva dwar ix-Xogħlijiet Orfni (Premessi 1 u 23, u Artikoli 1(1) u 

2 (a) (b)) u tad-Direttiva Infosoc (Artikolu 5(2)(c)). Id-definizzjoni ta' xogħlijiet li mhumiex 

fis-suq jeħtieġ tirrefletti r-riżultat tad-diskussjoni bejn il-Kummissjoni u d-detenturi tad-

drittijiet. Il-konsistenza ta' dawn id-definizzjonijiet hija meħtieġa għaċ-ċertezza legali. Għaċ-

ċarezza, iż-żewġ definizzjonijiet jeħtieġ jiġu inklużi fl-Artikolu 2. 

 

ii. L-issodisfar tal-fini kulturali tal-istituzzjonijiet tal-wirt kulturali 

 

Jeħtieġ li nippreservaw xogħlijiet u materji oħra miżmuma fil-kollezzjonijiet permanenti tal-

istituzzjonijiet tal-wirt kulturali, u li niffaċilitaw liċenzjar mhux esklużiv permezz ta' 

organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar kollettiv sabiex nippermettu d-distribuzzjoni permezz ta' 

portali magħluqin u sikuri għal finijiet kulturali mhux kummerċjali. Jeħtieġ ukoll li tiġi 

stabbilita soluzzjoni għal dawk ix-xogħlijiet u s-setturi fejn il-liċenzi mhumiex disponibbli. 

Madankollu, jeħtieġ li jkun hemm salvagwardji, inklużi restrizzjonijiet fuq l-użu ta' portali 

magħluqa u sikuri għal finijiet kulturali mhux kummerċjali. 

 

iii. L-awturi jibqa' fil-qalba tal-proposti 

 

L-awturi u d-detenturi tad-drittijiet jeħtieġ li jkunu fil-qalba tal-proposti biex jiffaċilitaw il-

missjonijiet kulturali tal-istituzzjonijiet tal-wirt kulturali. Huma għandhom ikunu involuti fid-

deċiżjoni dwar jekk il-liċenzji msemmija fl-Artikolu 7 ikunux disponibbli jew le, u inklużi 

fid-djalogu tal-partijiet interessati fl-Istati Membri.  

 

L-awturi jenħtieġ ikollhom id-dritt li jeskludu x-xogħlijiet tagħhom mil-liċenzja msemmija fl-

Artikolu 7(1) kif ukoll minn użu taħt l-Artikolu 7(2). Il-pubbliċità ta' liċenzji u azzjonijiet taħt 

l-Artikolu 7 se jipprovdi wkoll protezzjoni aħjar għall-awturi.  

 

Id-drittijiet fil-pubblikazzjonijiet 

 

Is-soluzzjonijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur jeħtieġ li jkunu ffukati u vvalutati biċ-ċar fir-

rigward tal-ħtieġa, l-adegwatezza u l-proporzjonalità tagħhom. Dawn is-soluzzjonijiet jolqtu 
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lid-detenturi tad-drittijiet kif ukoll lill-partijiet interessati kollha li jkollhom kuntatt mad-

drittijiet tal-awtur miżmuma mid-detenturi tad-drittijiet. Il-pubblikaturi tal-istampa jħabbtu 

wiċċhom ma' sfidi minħabba d-diġitalizzazzjoni tal-kummerċ u l-imġiba tal-konsumaturi. Id-

diġitalizzazzjoni tagħmilha aktar faċli li l-kontenut tal-pubblikazzjonijiet tal-istampa jiġi 

kkupjat jew użat mill-ġdid. Id-diġitalizzazzjoni tiffaċilita wkoll l-aċċess għall-aħbarijiet u l-

istampa billi tipprovdi lill-utenti b'sistema ta' referenza u ta' indiċi għal firxa wiesgħa ta' sorsi. 

Jeħtieġ jiġi rikonoxxut li ż-żewġ proċessi huma separati.  

 

L-użu tat-teknoloġija diġitali għall-ikkupjar u l-approprjazzjoni ta' aħbarijiet u kontenut tal-

istampa maħluq minn oħrajn huwa sproporzjonatament dannuż għall-interessi finanzjarji tal-

pubblikaturi tal-istampa. Madankollu, l-użu tat-teknoloġija diġitali biex jiffaċilita s-sejba ta' 

aħbarijiet u tal-istampa mhuwiex neċessarjament sproporzjonatament dannuż għall-interessi 

finanzjarji tal-pubblikaturi tal-istampa, u f'xi każijiet dawn is-sistemi ta' llinkjar jew referenzar 

(bħal pereżempju l-hyperlinks) jiffaċilitaw l-aċċess tal-utenti għal portali tal-aħbarijiet online.  

 

Il-pubblikaturi tal-istampa jiddependu fuq l-infurzar tad-drittijiet derivattivi tagħhom biex 

jipproteġu l-investiment magħmul fil-pubblikazzjoni tagħhom. Huma meħtieġa miżuri biex 

tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-infurzar tal-pubblikaturi tal-istampa, iżda dawn il-miżuri ma jridux 

ifixklu industriji oħra. Il-pubblikaturi tal-istampa huma mogħtija d-dritt li jressqu, f’isimhom, 

proċedimenti fil-qrati fil-każ ta' ksur tad-drittijiet tal-awturi ta' xogħlijiet inklużi 

f'pubblikazzjoni tal-istampa tal-pubblikaturi, u anke li jkunu preżunti li jirrappreżentaw lid-

detenturi tad-drittijiet ta' dawk li jikkontribwixxu xogħlijiet għall-pubblikazzjoni tal-istampa 

tagħhom. Din il-miżura hija meħtieġa, xierqa u proporzjonata, peress li ssaħħaħ id-drittijiet 

diġà miżmuma mill-pubblikaturi tal-istampa, u ttejjeb il-pożizzjoni tagħhom meta jittrattaw 

ma' oħrajn li jużaw il-kontenut tagħhom, u b'hekk trawwem il-valur ta' dawk id-drittijiet.  

 

Il-pluralità tal-aħbarijiet u l-opinjonijiet, u aċċess wiesa' għal dawk l-aħbarijiet u opinjonijiet, 

huwa importanti għal dibattitu pubbliku f’soċjetà demokratika moderna. Il-qsim mhux 

kummerċjali ta' aħbarijiet u opinjonijiet huwa neċessarju bl-istess mod.  

 

Peress li din il-pożizzjoni legali għall-pubblikaturi tal-istampa hi ġdida, ma jkunx fl-interess 

tal-ġustizzja u taċ-ċertezza legali li dan id-dritt ikun konferit f'dak li għandu x'jaqsam ma' użi 

fil-passat.  Madankollu, huwa xieraq li dan id-dritt ġdid ikun japplika għall-użu wara d-data 

ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva ta' xogħlijiet inklużi f'pubblikazzjonijiet tal-istampa 

ppubblikati qabel dik id-data. 

 

Ċerti użi, fuq servizzi online, ta' kontenut protett  

 

i. Inklużjoni ta' referenza għad-Direttiva 2000/13/KE f'Artikolu 1 

 

L-Artikolu 13 tad-direttiva proposta japplika għall-fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni u jirrigwarda r-responsabbiltajiet tagħhom meta jimplimentaw ftehimiet 

ikkuntrattati mad-detenturi tad-drittijiet dwar l-użu ta' xogħlijiet protetti bid-drittijiet tal-

awtur. Artikolu 13 b'hekk tikkomplementa d-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku 

(2000/31/KE). Iċ-ċarezza u ċ-ċertezza legali għalhekk jirrikjedu li din id-direttiva tindika r-

relazzjoni tagħha mad-Direttiva 2000/31/KE, u dan jispjega r-referenza għal din tal-aħħar fl-

Artikolu 1(2). 

 

ii. Ċarezza u ċertezza legali fl-Artikolu 13 
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Ir-responsabbiltà tal-pjattaformi diġà ġiet stabbilita permezz tad-Direttiva 2000/31/KE. L-

Artikolu 13 ta' din il-proposta jikkomplementa lil dawk ir-regoli, għax ifittex li jiżgura l-

implimentazzjoni effettiva ta' ftehimiet konklużi bejn il-fornituri tas-servizzi online u d-

detenturi tad-drittijiet fuq l-użu tax-xogħlijiet. Il-liġi jeħtieġ li tiddikjara b'mod ċar għal liema 

fornituri ta' servizzi online tapplika. Iċ-ċarezza u ċ-ċertezza legali jitolbu li tintuża l-istess 

klassifika ta' fornituri ta' servizzi bħal dik tad-Direttiva 2000/13/KE.  

 

Ftehimiet konklużi bejn il-fornituri tas-servizzi u d-detenturi tad-drittijiet jistgħu jiġu 

implimentati bl-użu tat-teknoloġija, iżda dan irid jirrispetta lill-acquis tad-drittijiet kollu 

kemm hu:  kemm id-drittijiet taħt id-drittijiet tal-awtur kif ukoll l-eċċezzjonijiet u l-

limitazzjonijiet għad-drittijiet tal-awtur. Din l-implimentazzjoni teħtieġ l-identifikazzjoni 

korretta tax-xogħlijiet bħala li jappartjenu lid-detentur tad-drittijiet jew taħt liċenzja.  

Konsegwentement, waqt li l-fornituri tas-servizzi jkunu responsabbli għal din it-teknoloġija, 

id-detenturi tad-drittijiet jibqgħu responsabbli għall-asserzjoni tad-drittijiet tagħhom fuq ix-

xogħlijiet. 

 

L-implimentazzjoni mill-fornituri tas-servizz u l-immaniġġjar tad-drittijiet mid-detenturi tad-

drittijiet huma marbuta. Neħtieġu t-trasparenza sabiex ikun żgurat li d-detenturi tad-drittijiet 

jistgħu fil-fatt jimmaniġġjaw id-drittijiet tagħhom, u dan jirrikjedi l-forniment ta' 

informazzjoni dwar il-miżuri teknoloġiċi użati u l-eżattezza tagħhom. 

 

Huwa importanti li jiġi identifikat bi preċiżjoni l-kontenut imtella' mill-utent li jaqa' fi ħdan 

eċċezzjoni jew limitazzjoni għad-drittijiet tal-awtur. L-użu kontinwat ta' tali eċċezzjonijiet u 

limitazzjonijiet, li huma fl-interess pubbliku, jirrikjedi komunikazzjoni effiċjenti bejn l-utenti 

u d-detenturi tad-drittijiet.  

 

Jekk dawk l-obbligi jiġu applikati biss għal pjattaformi li jittrattaw ammonti kbar ta' 

informazzjoni tinħoloq inċertezza, għax mhemmx mod verifikabbli li bih jista' jiġi definit 

"ammont kbir", meta jitqies li anke n-negozji li jkun għadhom jibdew (start-ups) jaf jirrikjedu 

ammonti kbar ta' dejta biex jipparteċipaw u jikkontribwixxu fl-ekonomija diġitali. 

 

Remunerazzjoni ġusta għall-kuntratti tal-awturi u tal-artisti  

 

Il-ktajjen tal-valur ġeneralment jinvolvu bosta partijiet interessati, iżda kull investiment jew 

użu tal-materjal joriġina fil-kreattività tal-awturi u tal-artisti. Il-partijiet interessati jfittxu 

aċċess akbar għar-relazzjonijiet kuntrattwali, iżda l-awturi u l-artisti jħabbtu wiċċhom mal-

ikbar sfida biex jiżguraw remunerazzjoni ġusta għall-isfruttament tax-xogħlijiet u l-

prestazzjonijiet tagħhom mingħand dawk li lilhom ikunu lliċenzjaw jew trasferew id-drittijiet 

tagħhom.   

 

Erba' miżuri jistgħu jipprovdu pedament aktar sod għax-xogħol tal-awturi u tal-artisti: (i) 

dikjarazzjoni dwar id-dritt tal-awturi u tal-artisti għal remunerazzjoni ġusta, (ii) żieda fit-

trasparenza, (iii) mekkaniżmi ta' aġġustament tal-kuntratti, u (iv) rimedju aktar aċċessibbli.  

 

Kull waħda minn dawn il-miżuri teħtieġ implimentazzjoni bbilanċjata biex ikun żgurat li d-

detenturi tad-drittijiet oħra mhumiex żvantaġġati b'mod sproporzjonat. Huwa għalhekk li 

filwaqt li d-dritt ta' remunerazzjoni ġusta għall-awturi u l-artisti huwa affermat mill-ġdid, 

emendi oħra jfittxu li jiżguraw iċ-ċarezza u ċ-ċertezza legali. L-awturi u l-artisti jingħataw 
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rappreżentazzjoni aqwa għar-rikonoxximent jew l-infurzar tad-drittijiet tal-awtur fl-Artikoli 

14, 15 u 16 ta' din id-Direttiva. 
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ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI LI R-RAPPORTEUR IRĊIEVA 
INPUT MINGĦANDHOM 

 

Il-lista li ġejja saret fuq bażi purament volontarja taħt ir-responsabbiltà esklussiva tar-

rapporteur. Ir-rapporteur irċieva input mill-entitajiet jew persuni li ġejjin fit-tħejjija tal-abbozz 

ta' rapport: 

Entità u/jew persuna 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (International Confederation of Music  Publishers) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (International Artist Organisation of Music) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (Finnish Music Publishers Association) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (European Visual Artists) 

12. VIVENDI Group 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers) 

17. IFFRO (International Federation of Reproductive Rights Organisation) 

18. Federation of European Publishers 

19. Association of Commercial Television (ACT) 

20. FAS 

21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  
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23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (Association of Performers‘ Organisation) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Interactive Software Federation) 

29. PRS for Music 

30. Conference of European National Librarians    

31. Max Planck Institute 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Communia Association 

39. Modern Poland Foundation 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (US member organisation of IFFRO) 

42. Mozilla 

43. European Publishers Council 

44. European Newspaper Publishers‘ Association 

45. European Magazine Media Association 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC, Uffiċċju Ewropew tal-Għaqdiet tal-Konsumaturi 

49. LIBER Europe 
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50. International Association of STM Publishers 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Rappreżentant Permanenti ta' Franza għall-UE 

55. Ministere de la Culture et Communication (France) 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Luxembourgish Business Federation) 

60. RTL Group 

61. European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) 

62. League of European Research Universities (LERU)  

63. Science Europe and the European Universities Association (EUA) 

64. European Writers‘ Council (EWC) 

65. ISFE – Representing the European Videogame Industry 

66. UK Representation to the EU  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. European Alliance of News Agencies 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 
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77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA, Portugal 

80. AmCham EU 

81. Federation of European Journalists 

82. ZAPA- Union of Audiovisual Authors and Producers 

83. Polish Filmmakers Association  

84. IMPALA 

85. EVA - European Visual Artists  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. European Digital Rights (EDRi) 

90. European Digital Media Association (EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC –Centre of the Picture Agency 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco –Association of the Internet Industry 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. ZDF German Television 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

103. Deutscher Journalisten-Verband 



 

PR\1119413MT.docx 61/61 PE601.094v01-00 

 MT 

104. Centrum Cyfrowe 

 

 

 


