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Emenda 16
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku u organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku huma impenjati fid-
diġitizzazzjoni fuq skala kbira tal-
kollezzjonijiet jew arkivji tagħhom biex 
joħolqu Libreriji Diġitali Ewropej. 
Libreriji, mużewijiet, arkivji, stabbilimenti 
edukattivi, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir pubbliku jikkontribwixxu għall-
konservazzjoni u t-tixrid tal-wirt kulturali 
Ewropew, li huwa importanti wkoll għall-
ħolqien ta’ Libreriji Diġitali Ewropej bħall-
Europeana. It-teknoloġiji għad-
diġitalizzazzjoni massiva ta’ materjal 
stampat u għat-tfittxija u l-indiċjar isaħħu 
l-valur tar-riċerka tal-kollezzjonijiet tal-
libreriji.

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku u organizzazzjonijiet 
tax-xandir huma impenjati fid-
diġitizzazzjoni fuq skala kbira tal-
kollezzjonijiet jew arkivji tagħhom biex 
joħolqu Libreriji Diġitali Ewropej. 
Libreriji, mużewijiet, arkivji, stabbilimenti 
edukattivi, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir pubbliku jikkontribwixxu għall-
konservazzjoni u t-tixrid tal-wirt kulturali 
Ewropew, li huwa importanti wkoll għall-
ħolqien ta’ Libreriji Diġitali Ewropej bħall-
Europeana. It-teknoloġiji għad-
diġitalizzazzjoni massiva ta’ materjal 
stampat u għat-tfittxija u l-indiċjar isaħħu 
l-valur tar-riċerka tal-kollezzjonijiet tal-
libreriji.

Or. en

Emenda 17
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda awtur
jew, anki jekk ġie identifikat, l-awtur ma 
nstabx, l-hekk imsejħa xogħlijiet orfni, 
huwa azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, kif spjegat fil-

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda 
detentur tad-drittijiet jew, anki jekk ġie 
identifikat, dan ma nstabx, l-hekk imsejħa 
xogħlijiet orfni, huwa azzjoni ewlenija tal-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa, kif spjegat 
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Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.
(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.)

Or. en

Emenda 18
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda awtur
jew, anki jekk ġie identifikat, l-awtur ma 
nstabx, l-hekk imsejħa xogħlijiet orfni, 
huwa azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, kif spjegat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda 
detentur tad-drittijiet jew, anki jekk ġie 
identifikat, dan ma nstabx, l-hekk imsejħa 
xogħlijiet orfni, huwa azzjoni ewlenija tal-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa, kif spjegat 
fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

Or. en

Emenda 19
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda awtur
jew, anki jekk ġie identifikat, l-awtur ma 

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda 
detentur tad-drittijiet jew, anki jekk ġie 
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nstabx, l-hekk imsejħa xogħlijiet orfni, 
huwa azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, kif spjegat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

identifikat, dan ma nstabx, l-hekk imsejħa 
xogħlijiet orfni, huwa azzjoni ewlenija tal-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa, kif spjegat 
fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

Or. en

Emenda 20
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda awtur
jew, anki jekk ġie identifikat, l-awtur ma 
nstabx, l-hekk imsejħa xogħlijiet orfni, 
huwa azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, kif spjegat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda 
detentur tad-drittijiet jew, anki jekk ġie 
identifikat, dan ma nstabx, l-hekk imsejħa 
xogħlijiet orfni, huwa azzjoni ewlenija tal-
Aġenda Diġitali għall-Ewropa, kif spjegat 
fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.
(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.)

Or. en

Emenda 21
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-drittijiet esklussivi tal-awturi għar- (4) Id-drittijiet esklussivi tad-detenturi tad-
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riproduzzjoni u li jagħmlu x-xogħol 
tagħhom disponibbli għall-pubbliku, kif 
armonizzati skont id-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, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur 
qabel id-diġitizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

drittijiet għar-riproduzzjoni u li jagħmlu x-
xogħol tagħhom disponibbli għall-
pubbliku, kif armonizzati skont id-
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, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur 
qabel id-diġitalizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

Or. en

Emenda 22
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-drittijiet esklussivi tal-awturi għar-
riproduzzjoni u li jagħmlu x-xogħol 
tagħhom disponibbli għall-pubbliku, kif 
armonizzati skont id-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, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur 
qabel id-diġitizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

(4) Id-drittijiet esklussivi tad-detenturi tad-
drittijiet għar-riproduzzjoni u li jagħmlu x-
xogħol tagħhom disponibbli għall-
pubbliku, kif armonizzati skont id-
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, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur 
qabel id-diġitalizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

Or. en

Emenda 23
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Premessa 4 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Id-dritt tal-awtur huwa l-bażi 
ekonomika għall-industrija kreattiva, 
peress li jistimula l-innovazzjoni, il-
kreazzjoni, l-investimenti u l-produzzjoni. 
Id-diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet 
fuq skala massiva huma għalhekk mezz 
ta’ protezzjoni tal-wirt kulturali Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 1.

Emenda 24
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Id-dritt tal-awtur huwa għodda 
importanti biex jiġi żgurat li s-settur 
kreattiv jiġi ppremjat għall-ħidma tiegħu.

Or. nl

Emenda 25
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B’mod partikolari, approċċ komuni 
biex jiġi determinat l-istatus ta’ orfni u l-
użu permess tax-xogħlijiet orfni huwa 
meħtieġ biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali 
fis-suq intern fir-rigward tal-użu ta’ 

(7) B’mod partikolari, approċċ komuni 
biex jiġi determinat l-istatus ta’ orfni u l-
użu permess tax-xogħlijiet orfni huwa 
meħtieġ biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali 
fis-suq intern fir-rigward tal-użu ta’ 
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xogħlijiet orfni minn libreriji, mużewijiet, 
stabbilimenti edukattivi, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir pubbliku.

xogħlijiet orfni minn libreriji, mużewijiet, 
stabbilimenti edukattivi, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir.

Or. en

Emenda 26
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo u 
awdjoviżivi li jinsabu fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku u 
dawk prodotti minnhom jinkludu xogħlijiet 
orfni. Meta wieħed iqis il-pożizzjoni 
speċjali li x-xandara għandhom bħala 
produtturi ta' materjal awdjo u awdjoviżiv 
u l-ħtieġa li jiġu adottati miżuri biex ikun 
hemm limitu għall-fenomeni tax-xogħlijiet 
orfni fil-ġejjieni, huwa xieraq li tiġi ffissata 
data ta' għeluq fir-rigward tal-applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva għal dak li jikkonċerna 
x-xogħlijiet fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
tax-xandir.

(8) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo u 
awdjoviżivi li jinsabu fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet tax-xandir u dawk 
prodotti minnhom jinkludu xogħlijiet orfni. 
Meta wieħed iqis il-pożizzjoni speċjali li x-
xandara għandhom bħala produtturi ta' 
materjal awdjo u awdjoviżiv u l-ħtieġa li 
jiġu adottati miżuri biex ikun hemm limitu 
għall-fenomeni tax-xogħlijiet orfni fil-
ġejjieni, huwa xieraq li tiġi ffissata data ta' 
għeluq fir-rigward tal-applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva għal dak li jikkonċerna x-
xogħlijiet fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
tax-xandir.

Or. en

Emenda 27
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
materjal ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
ta' xandir pubbliku għandu jinftiehem li 

(9) (Ma teffettwax il-verżjoni Maltija)
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jinkludi xogħlijiet ikkummissjonati minn 
tali organizzazzjonijiet għall-isfruttar 
esklussiv tagħhom.

Or. cs

Emenda 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta għal direttiva
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Xogħlijiet mużikali, inklużi dawk 
inkorporati fix-xogħlijiet awdjo, 
awdjoviżivi u ċinematografiċi msemmija 
fl-Artikolu 1.2 (2) u (3) għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din 
id-direttiva.

Or. en

Emenda 29
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għal raġunijiet ta’ kortesija 
internazzjonali, din id-Direttiva għandha 
tapplika biss għal xogħlijiet li ġew 
ippubblikati għall-ewwel darba jew 
imxandra fi Stat Membru.

(11) Din id-Direttiva għandha tapplika biss 
għal xogħlijiet li ġew ippubblikati għall-
ewwel darba jew imxandra fi Stat Membru.
Il-Kummissjoni għandha teżamina s-
sitwazzjoni meta xogħol ikun ġie prodott u 
mxerred permezz ta’ entità minn Stat 
Membru, iżda l-ewwel ikun ġie pubblikat 
fi stat barra l-Unjoni Ewropea,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha teżamina wkoll il-problema fejn xogħlijiet li jkunu ġew prodotti 
f’territorju Ewropew u kienu maħsuba li jinxterrdu fl-Ewropa, iżda l-pubblikazzjoni nnifisha 
saret f’pajjiżi terzi barra l-Ewropa minħabba inqas spejjeż. Pereżempju, fil-każ tal-British 
Library din il-problema tikkonċerna 30% tal-kotba, speċjalment dawk stampati l-Indja.

Emenda 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għall-awtur. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw permess li jipprovdu li dan it-
tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq mill-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għad-detentur tad-dritt. L-Istati Membri 
għandhom jingħataw permess li jipprovdu 
li dan it-tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq 
mill-organizzazzjonijiet imsemmija f'din 
id-Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn. Fil-każ tal-aħħar, l-
organizzazzjonijiet imsemmija f’din id-
Direttiva għandhom jibqgħu responsabbli 
għat-tiftix diliġenti li jkun sar. L-Istati 
Membri għandhom jaħtru entitajiet 
intitolati jiċċertifikaw li tiftixiet diliġenti 
twettqu b’mod xieraq u bi skop tajjeb.

Or. en

Emenda 31
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
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għall-awtur. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw permess li jipprovdu li dan it-
tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq mill-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

għad-detentur tad-drittijiet. L-Istati 
Membri għandhom jingħataw permess li 
jipprovdu li dan it-tiftix diligenti jkun jista' 
jitwettaq mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija f'din id-Direttiva jew minn 
organizzazzjonijiet oħrajn.

Or. en

Emenda 32
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għall-awtur. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw permess li jipprovdu li dan it-
tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq mill-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għad-detentur tad-drittijiet. L-Istati 
Membri għandhom jingħataw permess li 
jipprovdu li dan it-tiftix diligenti jkun jista' 
jitwettaq mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija f'din id-Direttiva jew minn 
organizzazzjonijiet oħrajn.

Or. en

Emenda 33
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għall-awtur. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw permess li jipprovdu li dan it-
tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq mill-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għall-awtur bil-manjiera deċiża mill-
awturi u l-pubblikaturi jew mir-
rappreżentanti tagħhom fl-Istat Membru 
fejn ix-xogħol l-ewwel ġie ppubblikat. L-
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Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

Istati Membri għandhom jingħataw 
permess li jipprovdu li dan it-tiftix diligenti 
jkun jista' jitwettaq mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija f'din id-Direttiva jew minn 
organizzazzjonijiet oħrajn.

Or. en

Emenda 34
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għall-awtur. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw permess li jipprovdu li dan it-
tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq mill-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għad-detentur tad-drittijiet. L-Istati 
Membri għandhom jingħataw permess li 
jipprovdu li dan it-tiftix diligenti jkun jista' 
jitwettaq mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija f'din id-Direttiva jew minn 
organizzazzjonijiet oħrajn. Fil-każ tal-
aħħar, l-organizzazzjonijiet imsemmija 
f’din id-Direttiva għandhom jibqgħu 
responsabbli għat-tiftix diliġenti li jkun 
sar.

Or. en

Emenda 35
Louis Grech

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa xieraq li jkun hemm approċċ 
armonizzat dwar tali tfittxija diliġenti biex 
jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-
dritt tal-awtur fl-Unjoni. Tfittxija diliġenti 

(13) Huwa xieraq li jkun hemm approċċ 
armonizzat dwar tali tfittxija diliġenti biex 
jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-
dritt tal-awtur fl-Unjoni. Tfittxija diliġenti 
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għandha tinvolvi l-konsultazzjoni ta’ 
bażijiet ta' dejta pubbliċi li jipprovdu 
tagħrif dwar l-istatus ta’ xi xogħol fir-
rigward tad-dritt tal-awtur. Barra minn 
hekk, sabiex tiġi evitata diġitizzazzjoni 
doppja li tiswa ħafna flus, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-użu ta' xogħlijiet 
orfni mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
f'din id-Direttiva jiġi rreġistrat f'bażi ta' 
dejta aċċessibbli. Kemm jista' jkun, il-
bażijiet tad-dejta, li huma aċċessibbli għall-
pubbliku, u li jinkludu r-riżultati tat-tiftix, 
u l-użu tax-xogħlijiet orfni għandhom jiġu 
ppjanati u implimentati b'tali mod li 
jippermettu interkonnessjoni bejniethom 
f'livell pan-Ewropew u l-konsultazzjoni
dwarhom għandha ssir permezz ta' punt 
tad-dħul uniku.

għandha tinvolvi l-konsultazzjoni ta’ 
bażijiet ta' dejta pubbliċi li jipprovdu 
tagħrif dwar l-istatus ta’ xi xogħol fir-
rigward tad-dritt tal-awtur. Barra minn 
hekk, sabiex tiġi evitata diġitizzazzjoni 
doppja li tiswa ħafna flus, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-użu ta' xogħlijiet 
orfni mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
f'din id-Direttiva jiġi rreġistrat f'bażi ta' 
dejta aċċessibbli. Kemm jista' jkun, il-
bażijiet tad-dejta, li huma aċċessibbli għall-
pubbliku, u li jinkludu r-riżultati tat-tiftix, 
u l-użu tax-xogħlijiet orfni għandhom jiġu 
ppjanati u implimentati fi ħdan qafas ċar u 
favorevoli għall-utent, b'tali mod li 
jippermettu interkonnessjoni u 
interoperabilità bejniethom f'livell pan-
Ewropew bejn l-Istati Membri differenti, 
kif ukoll il-konsultazzjoni dwarhom 
għandha ssir permezz ta' punt tad-dħul 
uniku.

Or. en

Emenda 36
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Text proposed by the Commission Emenda

(13) Huwa xieraq li jkun hemm approċċ 
armonizzat dwar tali tfittxija diliġenti biex 
jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-
dritt tal-awtur fl-Unjoni. Tfittxija diliġenti 
għandha tinvolvi l-konsultazzjoni ta’ 
bażijiet ta' dejta pubbliċi li jipprovdu 
tagħrif dwar l-istatus ta’ xi xogħol fir-
rigward tad-dritt tal-awtur. Barra minn 
hekk, sabiex tiġi evitata diġitizzazzjoni 
doppja li tiswa ħafna flus, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-użu ta' xogħlijiet 
orfni mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
f'din id-Direttiva jiġi rreġistrat f'bażi ta' 
dejta aċċessibbli. Kemm jista' jkun, il-

(13) Huwa xieraq li jkun hemm approċċ 
armonizzat dwar tali tfittxija diliġenti biex 
jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-
dritt tal-awtur fl-Unjoni. Tfittxija diliġenti 
għandha tinvolvi l-konsultazzjoni ta’ 
bażijiet ta' dejta pubbliċi li jipprovdu 
tagħrif dwar l-istatus ta’ xi xogħol fir-
rigward tad-dritt tal-awtur. Sabiex ma 
jkunx hemm duplikazzjoni tal-isforzi ta’ 
tiftix, għandu jsir tiftix diliġenti biss f’dak 
l-Istat Membru fejn ix-xogħol ġie 
ppubblikat, imxandar jew ikkomunikat 
lill-pubbliku għall-ewwel darba. Barra 
minn hekk, sabiex tiġi evitata 
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bażijiet tad-dejta, li huma aċċessibbli għall-
pubbliku, u li jinkludu r-riżultati tat-tiftix, 
u l-użu tax-xogħlijiet orfni għandhom jiġu 
ppjanati u implimentati b'tali mod li 
jippermettu interkonnessjoni bejniethom 
f'livell pan-Ewropew u l-konsultazzjoni 
dwarhom għandha ssir permezz ta' punt 
tad-dħul uniku.

diġitizzazzjoni doppja li tiswa ħafna flus u 
biex jiġi żgurat jekk l-istatus orfni ta’ 
xogħol ġiex stabbilit fi Stat Membru 
ieħor, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li r-riżultati ta’ tfittxijiet diliġenti mwettqa 
fit-territorji tagħhom u l-użu ta' xogħlijiet 
orfni mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
f'din id-Direttiva jiġu rreġistrati f'bażi ta' 
dejta aċċessibbli. Kemm jista' jkun, il-
bażijiet tad-dejta, li huma aċċessibbli għall-
pubbliku, li jinkludu r-riżultati tat-tiftix u li 
huma disponibbli mingħajr ħlas, u l-użu 
tax-xogħlijiet orfni għandhom jiġu ppjanati 
u implimentati b'tali mod li jippermettu 
interkonnessjoni u interoparabilità
bejniethom f'livell pan-Ewropew u l-
konsultazzjoni dwarhom għandha ssir 
permezz ta' punt tad-dħul uniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 3.

Emenda 37
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sabiex jiġi ffaċilitat aċċess 
transkonfinali għal-bażijiet ta’ dejta 
aċċessibbli pubblikament online bir-
reġistrazzjoni tar-riżultati tat-tiftix u l-użu 
ta’ xogħol orfni, huwa xieraq li l-Istati 
Membri jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-
post fejn jinsabu l-bażijiet ta’ dejta fit-
territorju tagħhom u li l-Kummissjoni 
taqsam tali informazzjoni mal-Istati 
Membri l-oħra. Għandhom jinsabu 
arranġamenti prattiċi li jippermettu l-
konsultazzjoni online u l-interkonnessjoni 
ta’ dawn il-bażijiet ta’ dejta permezz ta’ 
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punt uniku ta’ aċċess Ewropew 
aċċessibbli minn distanza u b’mezzi 
elettroniċi mill-pubbliku ġenerali u li 
jiffaċilitaw l-aċċess għal informazzjoni li 
tinsab fihom, b’mod partikolari permezz 
ta’ mekkaniżmi bħal traduzzjonijiet 
mekkanizzati sabiex l-ostakli lingwistiċi 
jitneħħew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-bażijiet ta’ dejta jew reġistrazzjonijiet ta’ tfittxijiet 
diliġenti u l-użu ta’ xogħlijiet orfni, speċjalment fil-kuntest transkonfinali, l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw mal-Kummissjoni.

Emenda 38
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Xogħlijiet orfni jista’ jkollhom diversi 
awturi jew jinkludu xogħlijiet oħrajn jew 
materjal protett. Din id-Direttiva 
m’għandhiex taffettwa d-drittijiet ta’ 
detenturi tad-drittijiet magħrufa jew 
identifikati.

(14) Xogħlijiet orfni jista’ jkollhom diversi 
detenturi tad-drittijiet jew jinkludu 
xogħlijiet oħrajn jew materjal protett. Din 
id-Direttiva m’għandhiex taffettwa d-
drittijiet ta’ detenturi tad-drittijiet magħrufa 
jew identifikati.

Or. en

Emenda 39
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Xogħlijiet orfni jista’ jkollhom diversi 
awturi jew jinkludu xogħlijiet oħrajn jew 

(14) Xogħlijiet kreattivi jista’ jkollhom 
diversi detenturi tad-drittijiet jew jinkludu 
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materjal protett. Din id-Direttiva 
m’għandhiex taffettwa d-drittijiet ta’ 
detenturi tad-drittijiet magħrufa jew 
identifikati.

xogħlijiet oħrajn jew materjal protett. Din 
id-Direttiva m’għandhiex taffettwa d-
drittijiet ta’ detenturi tad-drittijiet magħrufa 
jew identifikati.

Or. en

Emenda 40
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex ma jkunx hemm duplikazzjoni 
tal-isforzi ta’ tiftix, għandu jsir tiftix 
diliġenti biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-
xogħol ġie ppubblikat jew imxandar għall-
ewwel darba. Sabiex Stati oħrajn ikunu 
jistgħu jaċċertaw jekk l-istatus ta’ orfni ta’ 
xi xogħol ġiex stabbilit f’xi Stat Membru 
ieħor, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li r-riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi ta' 
dejta aċċessibbli għall-pubbliku.

(15) Sabiex ma jkunx hemm duplikazzjoni 
tal-isforzi ta’ tiftix, għandu jsir tiftix 
diliġenti biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-
xogħol ġie ppubblikat jew imxandar għall-
ewwel darba jew, fejn relevanti, fil-pajjiż 
l-aktar assoċjat max-xogħol. Sabiex Stati 
oħrajn ikunu jistgħu jaċċertaw jekk l-
istatus ta’ orfni ta’ xi xogħol ġiex stabbilit 
f’xi Stat Membru ieħor, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li r-riżultati tat-tiftix 
diliġenti mwettaq fit-territorju tagħhom 
jiġu rreġistrati f’bażi ta' dejta aċċessibbli 
għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jippermetti li xogħol mhux pubblikat/mhux imxandar jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva, u jindirizza l-każ fejn xogħol ġie ppubblikat għall-ewwel darba 
barra l-UE (pereżempju bosta pubblikazzjonijiet fir-Renju Unit ġew pubblikati għall-ewwel 
darba l-Indja) jew fejn mhuwiex magħruf fejn xogħol ġie ppubblikat għall-ewwel darba.

Emenda 41
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex ma jkunx hemm duplikazzjoni 
tal-isforzi ta’ tiftix, għandu jsir tiftix 
diliġenti biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-
xogħol ġie ppubblikat jew imxandar għall-
ewwel darba. Sabiex Stati oħrajn ikunu 
jistgħu jaċċertaw jekk l-istatus ta’ orfni 
ta’ xi xogħol ġiex stabbilit f’xi Stat 
Membru ieħor, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-riżultati tat-tiftix diliġenti 
mwettaq fit-territorju tagħhom jiġu 
rreġistrati f’bażi ta' dejta aċċessibbli 
għall-pubbliku.

(15) Sabiex ma jkunx hemm duplikazzjoni 
tal-isforzi ta’ tiftix, għandu jsir tiftix 
diliġenti biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-
xogħol ġie ppubblikat jew imxandar għall-
ewwel darba. Tiftix diliġenti bi skop tajjeb 
u raġonevoli mwettaq fis-sorsi tal-Istat 
Membru tal-ewwel pubblikazzjoni jew 
xandir jista’ f’ċerti każijiet iwassal għall-
konsultazzjoni addizzjonali ta’ tagħrif 
disponibbli fi Stati Membri oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi biex tkompli tikkjarifika fejn it-tiftix diliġenti għandu jipproċedi.

Emenda 42
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Din id-Direttiva għandha tkopri 
wkoll xogħlijiet jew materja oħra protetta 
li huma inklużi f’xogħlijiet li ġew 
ippubblikati jew imxandra għall-ewwel 
darba fi Stat Membru.

Or. en

Emenda 43
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Huwa xieraq li jkun hemm 
provvediment biex l-awturi jkunu intitolati 
li jtemmu l-istatus ta’ xogħol orfni fil-każ li 
jippreżentaw ruħhom biex jikklejmjaw ix-
xogħlijiet tagħhom.

(16) Huwa xieraq li jkun hemm 
provvediment biex id-detenturi tad-
drittijiet ikunu intitolati li jtemmu l-istatus 
ta’ xogħol orfni fil-każ li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet 
tagħhom.

Or. en

Emenda 44
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Huwa xieraq li jkun hemm 
provvediment biex l-awturi jkunu intitolati 
li jtemmu l-istatus ta’ xogħol orfni fil-każ li 
jippreżentaw ruħhom biex jikklejmjaw ix-
xogħlijiet tagħhom.

(16) Huwa xieraq li jkun hemm 
provvediment biex id-detenturi tad-
drittijiet ikunu intitolati li jtemmu l-istatus 
ta’ xogħol orfni fil-każ li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet 
tagħhom.

Or. en

Emenda 45
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jiġu promossi t-tagħlim u l-
kultura, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu lill-libreriji, l-istabbilimenti 
edukattivi u l-mużewijiet, li jkunu 
aċċessibbli għall-pubbliku, kif ukoll l-
arkivji, l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u l-organizzazzjonijiet 

(17) (Ma teffettwax il-verżjoni Maltija)
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tax-xandir pubbliku, li jagħmlu xogħlijiet 
orfni disponibbli u jirriproduċuhom, 
sakemm tali użu jissodisfa l-missjoni ta’ 
interess pubbliku tagħhom, b’mod 
partikolari l-konservazzjoni, ir-restawr u l-
provvediment ta’ aċċess kulturali u 
edukattiv għax-xogħlijiet miżmuma fil-
kollezzjonijiet tagħhom. L-istituzzjonijiet 
tal-wirt ċinematografiku għandhom, għall-
għanijiet ta’ din id-Direttiva, jinkludu 
organizzazzjonijiet nominati mill-Istati 
Membri biex jiġbru, jikkatalogaw u
jirrestawraw films li jagħmlu parti mill-
wirt kulturali tagħhom.

Or. cs

Emenda 46
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-arranġamenti kuntrattwali jista' 
jkollhom irwol fit-tkattir tad-
diġitizzazzjoni tal-wirt storiku Ewropew 
billi hu mifhum li l-libreriji, l-
istituzzjonijiet edukattivi, il-mużewijiet 
jew l-arkivji u l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku jistgħu, bil-ħsieb li 
jwettqu l-użu permess minn din id-
Direttiva, jikkonkludu ftehim ma’ sħab 
kummerċjali għad-diġitizzazzjoni tax-
xogħlijiet orfni u jagħmluhom disponibbli. 
Dawn l-arranġamenti jistgħu jinkludu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji minn dawn is-
sħab.

(18) L-arranġamenti kuntrattwali jista' 
jkollhom irwol fit-tkattir tad-
diġitizzazzjoni tal-wirt storiku Ewropew 
billi hu mifhum li l-libreriji, l-
istituzzjonijiet edukattivi, il-mużewijiet 
jew l-arkivji u l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku jistgħu, bil-ħsieb li 
jwettqu l-użu permess minn din id-
Direttiva, jikkonkludu ftehim ma’ sħab 
kummerċjali għad-diġitizzazzjoni tax-
xogħlijiet orfni u jagħmluhom disponibbli. 
Dawn l-arranġamenti jistgħu jinkludu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji minn dawn is-
sħab. Dawn l-arranġamenti ma 
għandhomx jinkludu restrizzjonijiet għall-
mod li bih il-libreriji, l-istabbilimenti 
edukattivi, il-mużewijiet jew l-arkivji u l-
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku 
jew awdjo huma permessi skont din id-
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Direttiva li jużaw xogħlijiet orfni biex 
jissodisfaw il-missjoni ta’ interess 
pubbliku tagħhom, b’mod partikulari fir-
rigward tal-forniment ta’ aċċess għax-
xogħlijiet orfni b’mod mhux esklużiv u 
mhux diskriminatorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkjarifika li s-sħubijiet pubbliċi/privati ma għandhomx jimponu restrizzjonijiet 
fuq l-istituzzjonijiet pubbliċi rigward min għandu jkollu aċċess għax-xogħlijiet pubbliċi 
ladarba jkunu diġitizzati u magħmula disponibbli.

Emenda 47
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-arranġamenti kuntrattwali jista' 
jkollhom irwol fit-tkattir tad-
diġitizzazzjoni tal-wirt storiku Ewropew 
billi hu mifhum li l-libreriji, l-
istituzzjonijiet edukattivi, il-mużewijiet 
jew l-arkivji u l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku jistgħu, bil-ħsieb li 
jwettqu l-użu permess minn din id-
Direttiva, jikkonkludu ftehim ma’ sħab 
kummerċjali għad-diġitizzazzjoni tax-
xogħlijiet orfni u jagħmluhom disponibbli. 
Dawn l-arranġamenti jistgħu jinkludu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji minn dawn is-
sħab.

(18) L-arranġamenti kuntrattwali jista' 
jkollhom irwol fit-tkattir tad-
diġitizzazzjoni tal-wirt storiku Ewropew 
billi hu mifhum li l-libreriji, l-
istituzzjonijiet edukattivi, il-mużewijiet 
jew l-arkivji u l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku jistgħu, bil-ħsieb li 
jwettqu l-użu permess minn din id-
Direttiva, jikkonkludu ftehim ma’ sħab 
kummerċjali għad-diġitizzazzjoni tax-
xogħlijiet orfni u jagħmluhom disponibbli. 
Dawn l-arranġamenti jistgħu jinkludu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji minn dawn is-
sħab iżda ma għandhomx jagħtuhom 
drittijiet biex jisfruttaw ix-xogħlijiet.

Or. en

Emenda 48
Phil Prendergast
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Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-arranġamenti kuntrattwali jista' 
jkollhom irwol fit-tkattir tad-
diġitizzazzjoni tal-wirt storiku Ewropew 
billi hu mifhum li l-libreriji, l-
istituzzjonijiet edukattivi, il-mużewijiet 
jew l-arkivji u l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku jistgħu, bil-ħsieb li 
jwettqu l-użu permess minn din id-
Direttiva, jikkonkludu ftehim ma’ sħab 
kummerċjali għad-diġitizzazzjoni tax-
xogħlijiet orfni u jagħmluhom disponibbli. 
Dawn l-arranġamenti jistgħu jinkludu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji minn dawn is-
sħab.

(18) L-arranġamenti kuntrattwali jista' 
jkollhom irwol fit-tkattir tad-
diġitizzazzjoni tal-wirt storiku Ewropew 
billi hu mifhum li l-libreriji, l-
istituzzjonijiet edukattivi, il-mużewijiet 
jew l-arkivji, l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u x-xandara jistgħu, bil-
ħsieb li jwettqu l-użu permess minn din id-
Direttiva, jikkonkludu ftehim ma’ sħab 
kummerċjali għad-diġitizzazzjoni tax-
xogħlijiet orfni u jagħmluhom disponibbli. 
Dawn l-arranġamenti jistgħu jinkludu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji minn dawn is-
sħab.

Or. en

Emenda 49
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-bażi ekonomika għas-settur 
kreattiv hija stabbilita permezz ta’ 
interazzjoni favur il-protezzjoni u l-
promozzjoni tal-wirt kulturali eżistenti, l-
edukazzjoni ta’ kwalità u l-manifattura 
mas-settur kreattiv. F’dawn l-oqsma 
kollha hija meħtieġa politika koerenti tal-
Istati Membri għal settur kreattiv ta’ 
kwalità1.
1 TNO, 12 ta’ Settembru 2011,
‘Vormgeving verder op de kaart’, studju 
f’isem Premsela.org: 
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350
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Or. nl

Emenda 50
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Din id-Direttiva għandha tkun
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti 
fl-Istati Membri fir-rigward tal-ġestjoni 
tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi.

(20) Din id-Direttiva hija mingħajr ħsara 
għall-arranġamenti eżistenti fl-Istati 
Membri fir-rigward tal-ġestjoni tad-
drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi, 
preżunzjoni legali ta’ rappreżentanza jew 
trasferiment, ġestjoni kollettiva 
obbligatorja, jew l-ikkombinar tagħhom.

Or. en

Emenda 51
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti
fl-Istati Membri fir-rigward tal-ġestjoni 
tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi.

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti 
rikonoxxuti legalment fl-Istati Membri fir-
rigward tal-ġestjoni tad-drittijiet bħal 
liċenzji kollettivi estiżi.

Or. en

Emenda 52
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati għandhom ikunu awtorizzati wkoll 
li jippermettu l-użu ta' xogħlijiet orfni għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku ta' 
organizzazzjonijiet koperti minn din id-
Direttiva. F'ċirkostanzi bħal dawn, id-
drittijiet u l-interessi leġittimi tad-
detenturi tad-drittijiet għandhom jiġu 
protetti.

L-Istati għandhom ikunu awtorizzati wkoll 
li jippermettu l-użu ta' xogħlijiet orfni għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku ta' 
organizzazzjonijiet koperti minn din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 7.

Emenda 53
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku jew 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku, id-
detenturi tad-drittijiet li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet 
għandhom jiġu remunerati. Din ir-
remunerazzjoni għandha tikkunsidra t-tip 
ta' xogħol u l-użu kkonċernati. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li d-dħul li 
jinġabar minn dan l-użu ta' xogħlijiet orfni 
għal finijiet ta' remunerazzjoni iżda li ma 
jiġux ikklejmati wara l-perjodu ta' 
skadenza ffissat skont din id-Direttiva, 

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku jew 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku, id-
detenturi tad-drittijiet li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet 
għandhom jiġu remunerati. Din ir-
remunerazzjoni għandha tkun ġusta u 
proporzjonata, filwaqt li tikkunsidra t-tip 
ta' xogħol u l-użu kkonċernati. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li d-dħul li 
jinġabar minn dan l-użu ta' xogħlijiet orfni 
għal finijiet ta' remunerazzjoni iżda li ma 
jiġux ikklejmati wara l-perjodu ta' 



PE475.793v01-00 24/45 AM\881941MT.doc

MT

għandu jikkontribwixxi għal sorsi ta' 
informazzjoni tad-drittijiet ta' finanzjament 
li jiffaċilitaw tiftix diliġenti, bi spiża baxxa 
u b'mezzi awtomatiċi, fir-rigward ta' 
kategoriji ta' xogħlijiet li bħalissa jaqgħu 
jew jistgħu jaqgħu taħt l-ambitu ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

skadenza ffissat skont din id-Direttiva, 
għandu jikkontribwixxi għal sorsi ta' 
informazzjoni tad-drittijiet ta' finanzjament 
li jiffaċilitaw tiftix diliġenti, bi spiża baxxa 
u b'mezzi awtomatiċi, fir-rigward ta' 
kategoriji ta' xogħlijiet li bħalissa jaqgħu 
jew jistgħu jaqgħu taħt l-ambitu ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 54
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu li 
jsir minn libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, stabbilimenti edukattivi jew 
mużewijiet kif ukoll minn arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku ta’ 
xogħlijiet orfni.

1. Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu li 
jsir minn libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, stabbilimenti edukattivi jew 
mużewijiet kif ukoll minn arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir ta’ 
xogħlijiet orfni.

Or. en

Emenda 55
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
ippubblikati jew imxandra għall-ewwel 
darba fi Stat Membru u li huma:

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
ippubblikati jew imxandra għall-ewwel 
darba fi Stat Membru, jew fejn relevanti, 
fil-pajjiż l-aktar assoċjat max-xogħol, u li 
huma:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan jippermetti li xogħlijiet mhux pubblikati/mhux imxandra jiġu inklużi fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva. Jista’ wkoll ma jkunx magħruf fejn xogħol ġie pubblikat għall-
ewwel darba, u jsolvi l-kwistjoni li bosta pubblikazzjonijiet tar-Renju Unit ġew pubblikati 
għall-ewwel darba l-Indja.

Emenda 56
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
ippubblikati jew imxandra għall-ewwel 
darba fi Stat Membru u li huma:

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
protetti minn dritt tal-awtur li ġew 
ippubblikati jew imxandra għall-ewwel 
darba fi Stat Membru u li huma:

Or. en

Emenda 57
Zuzana Roithová

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Xogħlijiet fil-forma ta’ ritratti 
weħedhom u xbihat oħra, meta t-tiftix 
diliġenti jista’ jipproċedi permezz ta’ xi 
informazzjoni ta’ identifikazzjoni marbuta 
ma xogħlijiet bħal dawn (p.e. timbri tal-
istudio tal-fotografu, eċċ.) u fejn id-
drittijiet tal-personalità ma 
jirrappreżentawx ostakolu, li huma 
konenuti fil-kollezzjonijiet ta' 
organizzazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 
1(1), jew

Or. en



PE475.793v01-00 26/45 AM\881941MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda testendi l-kamp ta’ applikazzjoni ta' din il-proposta għall-inqas għal dawk ir-
ritratti u xbihat oħra, fejn it-tiftix diliġenti jista’ jipproċedi u m’hemmx drittijiet tal-
personalità minsusa (p.e. ritratti ta’ xenarji).

Emenda 58
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku 
qabel il-31 ta’ Diċembru 2002 u miżmuma 
fl-arkivji tagħhom.

(3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku u 
miżmuma fl-arkivji tagħhom.

Or. en

Emenda 59
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Xogħol għandu jitqies bħala xogħol 
orfni jekk id-detentur tad-drittijiet fuq ix-
xogħol ma jkunx identifikat jew, anki jekk 
jiġi identifikat, ma jinstabx wara li tfittxija 
diliġenti għad-detentur tad-dritt titwettaq u 
tiġi rreġistrata skont l-Artikolu 3.

1. Xogħol għandu jitqies bħala xogħol 
orfni jekk id-detentur tad-drittijiet fuq ix-
xogħol ma jkunx identifikat jew, anki jekk 
jiġi identifikat, ma jinstabx wara li tfittxija 
diliġenti raġonevoli għad-detentur tad-dritt 
titwettaq, bi skop tajjeb u f’termini 
raġonevoli, u tiġi rreġistrata skont l-
Artikolu 3.

Or. en
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Emenda 60
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni 
dwar jekk xi xogħol huwiex xogħol orfni, 
l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għandhom jiżguraw li 
jitwettaq tiftix diliġenti għal kull xogħol, 
billi jikkonsultaw is-sorsi rilevanti għall-
kategorija tax-xogħol inkwistjoni.

1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni 
dwar jekk xi xogħol huwiex xogħol orfni, 
l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għandhom jiżguraw li 
jitwettaq tiftix diliġenti bi skop tajjeb u 
raġonevoli għal kull xogħol, billi 
jikkonsultaw is-sorsi rilevanti għall-
kategorija tax-xogħol inkwistjoni.

Or. en

Emenda 61
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni 
dwar jekk xi xogħol huwiex xogħol orfni, 
l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għandhom jiżguraw li 
jitwettaq tiftix diliġenti għal kull xogħol, 
billi jikkonsultaw is-sorsi rilevanti għall-
kategorija tax-xogħol inkwistjoni.

1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni 
dwar jekk xi xogħol huwiex xogħol orfni, 
l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għandhom jiżguraw li 
jitwettaq tiftix diliġenti, billi jikkonsultaw 
is-sorsi rilevanti għall-kategorija tax-
xogħol inkwistjoni.

Or. en

Emenda 62
Zuzana Roithová

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

1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni 
dwar jekk xi xogħol huwiex xogħol orfni, 
l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għandhom jiżguraw li 
jitwettaq tiftix diliġenti għal kull xogħol, 
billi jikkonsultaw is-sorsi rilevanti għall-
kategorija tax-xogħol inkwistjoni.

1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni 
dwar jekk xi xogħol huwiex xogħol orfni, 
l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għandhom jiżguraw li 
jitwettaq tiftix diliġenti bi skop tajjeb u 
raġonevoli għal kull xogħol, billi 
jikkonsultaw is-sorsi rilevanti għall-
kategorija tax-xogħol inkwistjoni.

Or. en

Emenda 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sorsi li huma rilevanti għal kull 
kategorja ta’ xogħol għandhom jiġu 
determinati minn kull Stat Membru, 
b’konsultazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet u l-utenti, u jinkludu s-sorsi 
elenkati fl-Anness.

2. Is-sorsi li huma rilevanti għal kull 
kategorja ta’ xogħol għandhom jiġu 
determinati minn kull Stat Membru, bi 
ftehim mad-detenturi tad-drittijiet u l-
utenti, u jinkludu s-sorsi elenkati fl-
Anness.

Or. en

Emenda 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ li t-tiftix diliġenti jitwettaq 
minn organizzazzjonijiet oħra għajr dawk 
imsemmija fl-Artikolu 1(1), dawn tal-
aħħar għandhom jibqgħu responsabbli 
għat-tiftix imwettaq.
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Or. en

Emenda 65
Zuzana Roithová

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ li t-tiftix diliġenti jitwettaq 
minn organizzazzjonijiet oħra għajr dawk 
imsemmija fl-Artikolu 1(1), dawn tal-
aħħar għandhom jibqgħu responsabbli 
għat-tiftix imwettaq.

Or. en

Emenda 66
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat jew imxandar għall-ewwel 
darba.

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat jew imxandar għall-ewwel 
darba jew, fejn ikun relevanti, fil-pajjiż l-
aktar assoċjat max-xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jippermetti li xogħol mhux pubblikat/mhux imxandar jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva, u jindirizza l-każ fejn xogħol ġie ppubblikat għall-ewwel darba 
barra l-UE (pereżempju bosta pubblikazzjonijiet fir-Renju Unit ġew pubblikati għall-ewwel 
darba l-Indja) jew fejn mhuwiex magħruf fejn xogħol ġie ppubblikat għall-ewwel darba.

Emenda 67
Phil Prendergast
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat jew imxandar għall-ewwel 
darba.

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss, bi skop tajjeb u f’termini raġonevoli,
f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol ġie 
ppubblikat, imxandar jew ikkomunikat lill-
pubbliku fi kwalunkwe forma għall-ewwel 
darba.

Or. en

Emenda 68
Zuzana Roithová

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F’każijiet partikolari fejn il-konfini 
territorjali ta’ Stat Membru jkunu nbidlu 
matul iż-żmien, it-tiftix diliġenti fl-Istat 
Membru tal-ewwel pubblikazzjoni jista’ 
jwassal għal konsultazzjoni ta' 
informazzjoni fi Stat Membru ieħor li 
miegħu ix-xogħol huwa l-aktar assoċjat 
mill-qrib minħabba raġunijiet ġeografiċi, 
lingwistiċi jew raġunijiet oħra relevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każijiet fejn il-konfini tal-Istat Membri nbidlu matul l-istorja, it-tiftix diliġenti għandu jkun 
konness mal-Istat Membru li miegħu ix-xogħol huwa l-aktar assoċjat mill-qrib minħabba 
raġunijiet ġeografiċi, lingwistiċi jew raġunijiet oħra relevanti.

Emenda 69
Phil Prendergast
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta xogħol ċinematografiku u 
awdjoviżiv huwa magħruf li huwa 
koproduzzjoni, it-tiftix diliġenti għandu 
jitwettaq f’kull wieħed mill-Istati Membri 
involuti fil-koproduzzjoni.

Or. en

Emenda 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi 
tad-dejta aċċessibbli għall-pubbliku.

4. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
entitajiet intitolati li jiċċertifikaw li tiftix 
diliġenti jkun twettaq b’mod xieraq u bi 
skop tajjeb, u għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġi rreġistrat f’bażi tad-
dejta aċċessibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 71
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri li jagħżlu metodu ta’ 
implimentazzjoni li jimplika dritt ta’ 
remunerazzjoni għad-detenturi tad-
drittijiet għall-użu li jsir mix-xogħlijiet 
tagħhom, għandhom jintroduċu obbligu 
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ta’ tiftix diliġenti a posteriori, u obbligu li 
jiġi riservat għal żmien preskritt mill-liġi 
sehem mir-remunerazzjoni għad-detenturi 
tad-drittijiet ta’ xogħlijiet orfni.

Or. en

Emenda 72
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Xogħol li fi Stat Membru huwa meqjus 
bħala xogħol orfni skont l-Artikolu 2, 
għandu jiġi kkunsidrat bħala xogħol orfni 
fl-Istati Membri kollha.

Xogħol li fi Stat Membru huwa meqjus 
bħala xogħol orfni skont l-Artikolu 2, 
għandu jiġi kkunsidrat bħala xogħol orfni 
fl-Istati Membri kollha, u l-Istati Membri 
għandhom jirrikonoxxu l-validità tal-
implimentazzjoni ta’ xulxin, u 
jirrikonoxxu li r-riproduzzjonijiet u l-att 
inizzjali li aċċess jiġi magħmul disponibbli 
għall-iskopijiet tal-Artikoli 6 u 7, u l-
forniment ta’ aċċess għal xogħlijiet 
protetti barra l-Istat Membru tal-att 
inizzjali, huma atti leġittimi.

Or. en

Emenda 73
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Xogħol li fi Stat Membru huwa meqjus 
bħala xogħol orfni skont l-Artikolu 2, 
għandu jiġi kkunsidrat bħala xogħol orfni 
fl-Istati Membri kollha.

Xogħol li fi Stat Membru huwa meqjus 
bħala xogħol orfni skont l-Artikolu 2, 
għandu jiġi kkunsidrat bħala xogħol orfni 
fl-Istati Membri kollha. Din id-Direttiva 
ma għandhiex tippreġudika l-
arranġamenti rikonoxxuti legalment fl-
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Istati Membri li jikkonċernaw il-ġestjoni 
tad-drittijiet, bħall-ħruġ ta’ liċenzji 
kollettivi estiżi.

Or. en

Emenda 74
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
detentur tad-drittijiet f’xogħol ikollu, f’kull 
ħin, il-possibbiltà li jtemm l-istatus ta’ 
xogħol orfni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull 
detentur tad-drittijiet ta’ xogħol meqjus 
bħala orfni, ikollu, f’kull ħin, il-possibbiltà 
li jikklejmja d-drittijiet tal-awtur rispettivi, 
mingħajr preġudizzju għall-istatus orfni 
tax-xogħol fir-rigward tad-detenturi tad-
drittijiet li ma jkunux ġew identifikati jew 
lokalizzati. Xogħol għandu jitlef l-istatus 
tiegħu ta’ xogħol orfni biss jekk jiġu 
identifikati jew misjuba d-detenturi tad-
dritt kollha.

Or. en

Emenda 75
Christel Schaldemose

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) permezz ta’ atti ta’ riproduzzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2001/29/KE, għad-
diġitizzazzjoni, id-disponibbiltà, l-indiċjar, 
il-konservazzjoni jew ir-restawr.

(b) permezz ta’ atti ta’ riproduzzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2001/29/KE.

Or. en
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Emenda 76
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) permezz ta’ atti ta’ riproduzzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2001/29/KE, għad-
diġitizzazzjoni, id-disponibbiltà, l-indiċjar, 
il-konservazzjoni jew ir-restawr.

(b) permezz ta’ atti ta’ riproduzzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2001/29/KE, għal skopijiet bħat-
tiftix, għad-diġitizzazzjoni, id-
disponibbiltà, l-indiċjar, il-konservazzjoni 
jew ir-restawr.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti l-elenku miftuħ ta’ skopijiet sabiex tingħata l-possibilità li ssir 
reazzjoni għall-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-informazzjoni fis-snin li ġejjin mingħajr il-ħtieġa li 
din il-leġiżlazzjoni tiġi emendate għall-iskopijiet singoli utli, li jistgħu jiġu offruti fil-ġejjieni.  
Barra minn hekk, f’konformità mal-premessi 1 u 10 l-emenda żżid it-tiftix fost l-eżempji tal-
iskopijiet ta’ atti ta’ reproduzzjoni permessi.

Emenda 77
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) permezz ta’ atti ta’ riproduzzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2001/29/KE, għad-
diġitizzazzjoni, id-disponibbiltà, l-indiċjar, 
il-konservazzjoni jew ir-restawr.

(b) permezz ta’ atti ta’ riproduzzjoni skont 
it-tifsira tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2001/29/KE.

Or. en
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Emenda 78
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, sakemm ma jkunx provdut 
mod ieħor fl-Artikolu 7, l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) ma jistgħux jagħmlu użu 
minn xogħlijiet orfni sabiex jilħqu għanijiet 
li mhumiex dawk tal-missjoni tagħhom ta’ 
interess pubbliku, b’mod partikolari l-
konservazzjoni, ir-restawr u l-
provvediment ta’ aċċess kulturali u 
edukattiv għax-xogħlijiet miżmuma fil-
kollezzjonijiet tagħhom.

2. Madankollu, sakemm ma jkunx provdut 
mod ieħor fl-Artikolu 7, l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) ma jistgħux jagħmlu użu 
minn xogħlijiet orfni sabiex jilħqu għanijiet 
li mhumiex dawk tal-missjoni tagħhom ta’ 
interess pubbliku, b’mod partikolari l-
konservazzjoni, ir-restawr u l-
provvediment ta’ aċċess kulturali u 
edukattiv u l-aċċess għar-riċerka għax-
xogħlijiet miżmuma fil-kollezzjonijiet 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-premessi 1 u 10 din l-emenda tenfasizza l-aċċess għal xogħol orfni anki 
għal skopijiet ta’ riċerka.

Emenda 79
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Text proposed by the Commission Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1), meta jagħmlu użu minn 
xogħol orfni skont il-paragrafu 1, iżommu 
r-rekords tat-tiftix diliġenti tagħhom u tar-
reġistru aċċessibbli għall-pubbliku tal-użu 
li sar.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 
1(1), meta jagħmlu użu minn xogħol orfni 
skont il-paragrafu 1, iżommu r-rekords tat-
tiftix diliġenti tagħhom u tar-reġistru 
aċċessibbli għall-pubbliku tal-użu li sar u 
jiżguraw li fil-każ ta’ xogħol orfni fejn 
detentur tad-dritt ikun ġie identifikat iżda 
mhux lokalizzat, l-isem tad-detentur tad-
drittijiet ikun indikat fi kwalunkwe użu 
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tax-xogħol.

Or. en

Emenda 80
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1), meta jagħmlu użu minn 
xogħol orfni skont il-paragrafu 1, iżommu 
r-rekords tat-tiftix diliġenti tagħhom u tar-
reġistru aċċessibbli għall-pubbliku tal-użu 
li sar.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) meta jagħmlu użu minn 
xogħol orfni skont l-Artikolu 6(2):

(a) iżommu r-rekords tat-tfittxijiet diliġenti 
tagħhom;
(b) iżommu reġistri aċċessibbli għall-
pubbliku tal-użu tagħhom tax-xogħlijiet 
orfni;
(c) jindikaw l-isem ta’ kwalunkwe 
detentur tad-drittijiet li jkun ġie identifikat 
iżda mhux lokalizzat.

Or. en

Emenda 81
Zuzana Roithová

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-lista u 
post online tal-bażijiet ta’ dejta fit-
territorju tagħhom, u kull modifika li ssir 
wara, fejn l-organizzazzjonijiet imsemmija 
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fl-Artikolu 1(1) iżommu rekords tat-
tfittxijiet diliġenti tagħhom u tal-użu li 
jagħmlu mix-xogħlijiet orfni. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat din l-
informazzjoni lill-Istati Membri kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-bażijiet ta’ dejta jew reġistrazzjonijiet ta’ tfittxijiet 
diliġenti u l-użu ta’ xogħlijiet orfni, speċjalment fil-kuntest transkonfinali, l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw mal-Kummissjoni.

Emenda 82
Zuzana Roithová

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Flimkien mal-Kummissjoni, l-Istati 
membri għandhom jistabbilixxu 
arranġamenti prattiċi biex jiżguraw li l-
bażijiet ta’ dejta msemmija hawn fuq 
ikunu jistgħu jiġu kkonsultati permezz ta’ 
punt uniku ta’ dħul online fil-livell 
Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-bażijiet ta’ dejta jew reġistrazzjonijiet ta’ tfittxijiet 
diliġenti u l-użu ta’ xogħlijiet orfni, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkooperaw 
favur il-ħolqien ta’ punt uniku ta’ dħul online fil-livell Ewropew.

Emenda 83
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Sabiex tiġi evitata duplikazzjoni ta’ 
diġitizzazzjoni bi spejjeż kbar, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu lill-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 
1(1) jibnu netwerk ta’ komunikazzjoni 
bejniethom għall-iskopijiet li jagħmlu 
disponibbli għal xulxin ix-xogħlijiet orfni 
li jinsabu fiż-żewġ kollezzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tevita d-duplikazzjoni tad-diġitizzazzjoni f’każijiet fejn l-
organizzazzjonijiet partikolari diġà jkollhom il-kopji fiżiċi tax-xogħlijiet orfni fil-
kollezzjonijiet tagħhom, sabiex ikunu jisgħu jippermettu aċċess lil xulxin għall-kopji 
diġitizzati ta’ dawn ix-xogħlijiet orfni mingħajr il-bżonn li l-proċess ta’ diġitizzazzjoni jiġi 
ripetut.

Emenda 84
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-
orgainizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) biex jużaw xogħlijiet orfni 
għall-finijiet oħra minbarra dawk 
imsemmija fl-Artikolu 6(2), bil-
kundizzjoni li:

1. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) biex jużaw xogħlijiet orfni 
għall-finijiet oħra minbarra dawk 
imsemmija fl-Artikolu 6(2), suġġett għall-
konformità mal-Artikolu 6(4):

Or. en

Emenda 85
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) iżommu r-rekords tat-tiftix 
diliġenti tagħhom;

imħassar

Or. en

Emenda 86
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) l-organizzazzjonijiet izommu reġistri li 
huma aċċessibbli għall-pubbliku tal-użu 
tagħhom tax-xogħlijiet orfni;

imħassar

Or. en

Emenda 87
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) f'każ ta' xogħol orfni fejn id-detentur 
tad-dritt ikun ġie identifikat iżda mhux 
lokalizzat, l-isem tad-detentur tad-dritt jiġi 
indikat f'kull użu tax-xogħol.

imħassar

Or. en

Emenda 88
Phil Prendergast
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) id-detenturi tad-dritt li jtemmu l-istatus 
ta' orfni tax-xogħol, skont it-tifsira tal-
Artikolu 5, jiġu renumerati mill-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għall-użu li jkun sar mix-
xogħol.

(4) id-detenturi tad-dritt li jikklejmjaw id-
drittijiet rispettivi tagħhom, skont it-tifsira 
tal-Artikolu 5, jiġu renumerati b’mod ġust 
u proporzjonat mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 1(1) għall-użu li 
jkun sar mix-xogħol. id-detenturi tad-
drittijiet huma intitolati għal 
remunerazzjoni ġusta u proporzjonata 
skont il-punt (4) fi żmien iffissat mill-
Istati Membri u li ma għandux ikun inqas 
minn ħames snin mid-data tal-att li jagħti 
lok għall-klejm.

Or. en

Emenda 89
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) id-detenturi tad-drittijiet jistgħu 
jikklejmjaw ir-remunerazzjoni tagħhom 
skont il-punt (4) fi żmien iffissat mill-
Istati Membri u li ma għandux ikun inqas 
minn ħames snin mid-data tal-att li jagħti 
lok għall-klejm.

imħassar

Or. en

Emenda 90
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 5 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) ir-responsabilità aħħarija għall-
pagament tar-remunerazzjoni tinsab 
f’idejn l-Istat Membru li fih ix-xogħol 
intuża.

Or. en

Emenda 91
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) L-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) jistgħu jikkumerċjalizzaw 
ix-xogħol orfni b’mod raġonevoli u bi 
skop tajjeb sal-jum li fih l-att li jagħti lok 
għall-intitolament mid-detentur tad-
drittijiet għalih iseħħ għall-ewwel darba. 
Sa dan il-jum, id-detentur tad-drittijiet ma 
għandux jiġi remunerat u l-leġiżlazzjoni 
tad-drittijiet tal-awtur ma għandhiex 
tapplika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċjalizzazzjoni jkollha l-vantaġġ li organizzazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1) 
jiġu inkuraġġiti jiddiġitizzaw ix-xogħlijiet orfni. Id-detenturi tad-drittijiet jiġu stimulati 
jikklejmjaw ix-xogħlijiet tagħhom, u l-pubbliku jkollu l-possibilità li jgawdi xogħol orfni aktar 
kmieni fiż-żmien.

Emenda 92
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 a (ġdid)



PE475.793v01-00 42/45 AM\881941MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li 
jużaw skemi nazzjonali eżistenti jew futuri 
biex jiffaċilitaw id-diġitizzazzjoni massiva 
ta’ xogħlijiet orfni u jippermettu l-użu 
kummerċjali ta’ xogħlijiet orfni. 

Or. en

Emenda 93
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a 
Miżuri preventivi

Bi qbil mal-partijiet ikkonċernati, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu miżuri 
biex jipprevjenu l-iżvilupp ta’ xogħlijiet 
orfni fil-ġejjieni.

Or. en

Emenda 94
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha tapplika mingħajr 
ħsara għad-dispożizzjonijiet li 
jikkonċernaw b'mod partikolari d-drittijiet 
tal-privattivi, marki kummerċjali, drittijiet 
tad-disinn, mudelli ta' utilità, topografiji ta' 
prodotti semikundutturi, il-kwalità 
tipografika, aċċess kundizzjonali, aċċess 

(Ma teffettwax il-verżjoni Maltija)
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għal servizzi tax-xandir bil-kejbil, 
protezzjoni ta' teżori nazzjonali, rekwiżiti 
fuq depożitu legali, liġijiet dwar prattiki 
restrittivi u kompetizzjoni mhux ġusta, 
siġriet kummerċjali, siġurtà, 
kunfidenzjalità, protezzjoni tad-dejta u 
privatezza, aċċess għal dokumenti pubbliċi, 
il-liġi kuntrattwali.

Or. cs

Emenda 95
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tibqa' tirrevedi 
kontinwament l-iżvilupp tas-sorsi ta' 
informazzjoni dwar id-drittijiet, u għandha 
tressaq rapport dwar il-possibbiltà li 
tinkludi fl-ambitu tal-applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva, xogħlijiet jew materjal ta' 
suġġetti protett li bħalissa mhumiex inklużi 
f'dan l-ambitu, b'mod partikolari 
fongrammi u ritratti weħedhom u xbihat 
oħrajn, sa mhux iktar tard wara d-dħul fis-
seħħ tad-Direttiva u f'intervalli ta' kull sena 
minn dakinhar 'il quddiem.

Il-Kummissjoni għandha tibqa' tirrevedi 
kontinwament l-iżvilupp tas-sorsi ta' 
informazzjoni dwar id-drittijiet, u għandha 
tressaq rapport dwar il-possibbiltà li 
tinkludi fl-ambitu tal-applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva ta’ benefiċjarji għajr dawk 
elenkati fl-Artikolu 1(1), u ta’ xogħlijiet 
jew materjal ta' suġġetti protett li bħalissa 
mhumiex inklużi f'dan l-ambitu, b'mod 
partikolari fongrammi u ritratti weħedhom 
u xbihat oħrajn, sa mhux iktar tard wara d-
dħul fis-seħħ tad-Direttiva u f'intervalli ta' 
kull sena minn dakinhar 'il quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Benefiċjarji oħra għajr il-mużewijiet, il-libreriji, eċċ. huma neċessarji jekk xogħlijiet orfni 
jridu ikunu aċċessibbli għal p.e. produtturi ta’ dokumentarji li jixtiequ jinkludu filmati storiċi, 
jew għal kwalunkwe imprenditur fis-settur kulturali li jista’ jkun irid jagħmel użu mill-wirt 
kulturali komuni Ewropew f’xogħlijiet ġodda. Għalkemm id-Direttiva preżenti hija punt ta’ 
tluq tajjeb għall-indirizzar tal-kwistjoni tax-xogħlijiet orfni, hija ’l bogħod milli tkun 
soluzzjoni kompluta.
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Emenda 96
Zuzana Roithová

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni teżamina kontinwament l-
iżvilupp ta’ xogħlijiet li huma barra l-
kummerċ, u għandha, sa mhux iktar tard 
minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva u regolament minn dakinhar 
'il quddiem, tissottometti rapport dwar 
soluzzjoni possibbli dwar id-diġitizzazzjoni 
u l-aċċess pubbliku wiesa’ madwar l-Istati 
Membri għax-xogħlijiet extra-
kummerċjali.

Or. en

Emenda 97
Rolandas Paksas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha taġġorna 
regolarment (għall-inqas kull sentejn) il-
lista ta’ dawk l-entitajiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) li huma responsabbli għall-
ġestjoni ta’ xogħlijiet orfni.

Or. lt

Emenda 98
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Anness – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sorsi msemmijia fl-Artikolu 3(2) 
għandhom ikunu dawn li ġejjin:

Is-sorsi msemmijia fl-Artikolu 3(2) 
għandhom jinkludu dawn li ġejjin:

Or. en


