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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-abbozz ta' opinjoni tal-Kumitat LIBE jiffoka fuq l-Artikolu 13 tad-Direttiva u l-premessi 
rispettivi. 

Filwaqt li l-Kumitat LIBE huwa responsabbli għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali u l-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali rikonoxxuti mill-Karta 
tal-Unjoni Ewropea, dan l-abbozz ta' opinjoni jirrifletti l-objettiv li jiġi żgurat li kwalunkwe 
soluzzjoni adottata f'dan l-istrument legali se tkun qed tirrispetta l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali. 

L-abbozz ta' opinjoni jipprovdi kjarifiki dwar liema fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni huma koperti minn dan l-Artikolu. Il-fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jwettqu att ta' komunikazzjoni lill-pubbliku u li huma attivament u 
direttament involuti fl-attività li biha jippermettu lill-utenti jtellgħu l-materjal, filwaqt li 
jagħmlu x-xogħlijiet disponibbli għall-pubbliku u jippromwovuhom, għandhom jikkonkludu 
ftehimiet ta' liċenzjar mad-detenturi tad-drittijiet. Dawk li jipprovdu servizz ta' natura 
sempliċement teknika, awtomatika u passiva se jkunu barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dawn id-dispożizzjonijiet. L-Artikolu 13 jissottolinja wkoll li l-fornituri tas-servizzi eliġibbli 
għall-eżenzjoni mir-responsabbiltà skont id-Direttiva 2000/31/KE wkoll għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni.

Sabiex jiġu implimentati l-ftehimiet ta' liċenzjar, il-fornituri tas-servizzi għandhom jieħdu 
miżuri xierqa u proporzjonati. Għal raġunijiet ta' newtralità teknoloġika u filwaqt li jitqiesu l-
kapaċitajiet teknoloġiċi tal-SMEs u l-istartups, l-abbozz ta' opinjoni jitkellem dwar "miżuri 
xierqa u proporzjonati" peress li dan huwa terminu usa' li jista' jinkludi teknoloġiji u/jew 
miżuri oħra. Tali approċċ jiżgura wkoll in-newtralità teknoloġika. Kwalunkwe miżura 
applikata għandha tirrispetta d-drittijiet fundamentali u l-Artikolu 15 tad-
Direttiva 2000/31/KE.

Sabiex jiġu implimentati l-ftehimiet ta' liċenzjar, l-abbozz ta' opinjoni jenfasizza l-ħtieġa ta' 
kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi u d-detenturi tad-drittijiet. Ċerti dettalji dwar din il-
kooperazzjoni ġew spjegati fl-abbozz ta' opinjoni. Id-detenturi tad-drittijiet għandhom 
jipprovdu lill-fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni identifikazzjoni preċiża tax-
xogħlijiet jew materji oħra li fir-rigward tagħhom huma għandhom id-drittijiet tal-awtur. Il-
fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni għandhom jinfurmaw lid-detenturi tad-
drittijiet dwar il-miżuri użati u dwar il-preċiżjoni tal-funzjonament tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi f'kooperazzjoni mad-detenturi 
tad-drittijiet jistabbilixxu mekkaniżmu ta' lmenti għal utenti li jsostnu li għandhom id-dritt jew 
l-eżenzjoni għall-użu ta' xogħlijiet protetti. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll il-
mekkaniżmu ta' rimedju għall-utenti.

Sabiex jiġi żgurat li jitqies leħen l-utenti meta jiġu stabbiliti l-aħjar prattiki għall-
implimentazzjoni tal-ftehimiet, ir-rappreżentanti tal-utenti għandhom jitħallew jieħdu sehem 
fid-djalogu mal-partijiet ikkonċernati kollha involuti.

EMENDI
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Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-
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.

Fejn fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni joffru lil utenti servizzi ta' 
ħżin tal-kontenut u jipprovdu aċċess lill-
pubbliku għal kontenut u fejn din l-
attività tikkostitwixxi att ta' 
komunikazzjoni lill-pubbliku u mhijiex ta' 
natura sempliċement teknika, awtomatika 
u passiva, jenħtieġ li huma jkunu obbligati 
li jikkonkludu ftehimiet ta' liċenzjar ma' 
detenturi tad-drittijiet, fir-rigward tax-
xogħlijiet protetti bid-dritt tal-awtur jew 
materja oħra sakemm dawn ma jkunux 
eliġibbli għall-eżenzjonijiet mir-
responsabbiltà previsti mid-
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).

Emenda 2

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
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 38 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu eliġibbli għall-eżenzjoni 
mir-responsabbiltà prevista fl-Artikolu 14 
tad-Direttiva 2000/31/KE, il-fornituri ta' 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, 
malli jirċievu notifika jew meta jsiru jafu 
li xogħol li huwa soġġett għad-drittijiet 
tal-awtur u drittijiet relatati qed jintuża 
b'mod mhux awtorizzat, huma obbligati 
jaġixxu b'ħeffa sabiex ineħħu l-kontenut 
inkwistjoni jew jikkonkludu ftehim ta' 
liċenzjar mad-detenturi tad-drittijiet 
rilevanti b'termini ġusti u raġonevoli. 
Biex jiġi evitat użu ħażin jew abbuż tan-
notifiki u ta' limitazzjonijiet u għall-
prevenzjoni tal-eżerċizzju tal-
eċċezzjonijiet għal-liġi dwar id-drittijiet 
tal-awtur, u sabiex titħares il-libertà tal-
informazzjoni u l-espressjoni, l-utenti ta' 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
għandu jkollhom aċċess għal rimedju 
effettiv u mħaffef u għall-mekkaniżmi ta' 
preżentazzjoni tal-ilmenti.

Ġustifikazzjoni

L-element miżjud għandu l-għan li jżid definizzjoni ċara u pożittiva ta' liema miżuri huma 
mistennija jieħdu l-fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-internet meta jirċievu notifika ta' ksur 
tad-drittijiet tal-awtur.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament ta' 
kwalunkwe ftehim ta' liċenzjar, il-fornituri 
ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament ta' 
kwalunkwe ftehim ta' liċenzjar, il-fornituri 
ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 



PE604.830v02-00 6/12 AD\1133668MT.docx

MT

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.

huma attivament u direttament involuti fl-
attività li biha l-utenti jtellgħu l-materjal, 
filwaqt li jagħmlu x-xogħlijiet disponibbli 
għall-pubbliku u jippromwovuhom, 
jenħtieġ li jieħdu miżuri xierqa u 
proporzjonati biex jiżguraw il-protezzjoni 
ta' xogħlijiet jew materja oħra. Tali miżuri 
jenħtieġ li jirrispettaw il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u jenħtieġ li ma jimponux 
obbligu ġenerali fuq il-fornituri ta' 
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
sabiex jimmonitorjaw l-informazzjoni li
huma jittrażmettu jew jaħżnu, kif 
imsemmi fl-Artikolu 15 tad-
Direttiva 2000/31/KE.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 38 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-implimentazzjoni ta' tali 
miżuri, il-kooperazzjoni bejn il-fornituri 
ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni u 
d-detenturi tad-drittijiet tal-awtur hija 
essenzjali. Id-detenturi tad-drittijiet 
jenħtieġ li jidentifikaw b'mod preċiż lill-
fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni ix-xogħlijiet jew materja 
oħra li fir-rigward tagħhom huma 
jippretendu li għandhom id-drittijiet tal-
awtur. Id-detenturi tad-drittijiet jenħtieġ li 
jżommu r-responsabbiltà għall-
pretensjonijiet magħmula minn partijiet 
terzi dwar l-użu ta' xogħlijiet li huma 
jkunu identifikaw bħala tagħhom fl-
implimentazzjoni ta' kwalunkwe ftehim 
milħuq mal-fornitur tas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 39
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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.

imħassar

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Titolu IV – Kapitolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċerti użi ta' kontenut protett minn servizzi
online

Ċerti użi ta' kontenut protett online

Emenda 8

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

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

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

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fejn fornituri ta' servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni joffru lill-utenti 
servizzi ta' ħżin tal-kontenut u jipprovdu
lill-pubbliku aċċess għall-kontenut u fejn 
tali attività mhijiex eliġibbli għall-
eżenzjonijiet mir-responsabbiltà stipulati 
fid-Direttiva 2000/31/KE, huma
għandhom jieħdu miżuri xierqa u 
proporzjonati biex jiżguraw il-
funzjonament ta' ftehimiet ta' liċenzjar 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet. L-
implimentazzjoni ta' tali ftehimiet 
għandha tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali tal-utenti u m'għandhiex 
timponi obbligu ġenerali fuq il-fornituri 
ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
sabiex jimmonitorjaw l-informazzjoni li 
huma jittrażmettu jew jaħżnu, 
f'konformità mal-Artikolu 15 tad-
Direttiva 2000/31/KE.

Emenda 10

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

1a. Għall-fini li jiġi żgurat il-
funzjonament tal-ftehimiet ta' liċenzjar, 
kif imsemmi fil-paragrafu 1, il-fornituri 
ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni u 
d-detenturi tad-drittijiet għandhom 
jikkooperaw ma' xulxin. Id-detenturi tad-
drittijiet għandhom jipprovdu lill-fornituri 
ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
identifikazzjoni preċiża tax-xogħlijiet jew 
materja oħra li fir-rigward tagħhom 
huma għandhom id-drittijiet tal-awtur. Il-
fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni għandhom jinfurmaw lid-
detenturi tad-drittijiet dwar il-miżuri użati 
u dwar il-preċiżjoni tal-funzjonament 
tagħhom, kif ukoll, fejn rilevanti, 
jirrappurtaw perjodikament dwar l-użu 
tax-xogħlijiet u materja oħra.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 f'kooperazzjoni 
mad-detenturi tad-drittijiet ipoġġu fis-seħħ 
mekkaniżmi ta' lmenti li huma disponibbli 
għall-utenti f'każ ta' tilwim dwar l-
implimentazzjoni tal-ftehimiet ta' liċenzjar 
imsemmija fil-paragrafu 1.

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-utenti jkollhom aċċess għal 
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qorti jew awtorità kompetenti oħra għall-
finijiet tal-affermazzjoni tad-dritt 
tagħhom ta' użu skont eċċezzjoni jew 
limitazzjoni u biex jappellaw kontra 
kwalunkwe miżura ta' restrizzjoni 
miftiehma skont il-paragrafu 3.

Emenda 13

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 
tas-soċjetà tal-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1, ir-rappreżentanti tal-
utenti u d-detenturi tad-drittijiet permezz 
ta' djalogu mal-partijiet interessati biex 
jiddefinixxu l-aħjar prassi għall-
implimentazzjoni tal-paragrafu 1. Il-
miżuri meħuda għandhom ikunu xierqa u 
proporzjonati u għandhom iqisu, fost l-
oħrajn, in-natura tas-servizzi, id-
disponibbiltà tat-teknoloġiji u l-effettività 
tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi teknoloġiċi.

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-hyperlinking għal kontenut diġà 
disponibbli għall-pubbliku m'għandux 
jikkostitwixxi komunikazzjoni lill-
pubbliku tas-sors ta' dak il-kontenut, fejn 
il-hyperlink jinkludi biss l-informazzjoni 
meħtieġa biex jinstab jew jintalab il-
kontenut tas-sors.
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