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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Dokument għandu jitqies bħala 
dokument f'format li jista' jinqara 
elettronikament jekk ikun dokument 
diġitali f'format ta' fajl li jħalli 
applikazzjonijiet tas-softwer jidentifikaw, 
jirrikonoxxu u jieħdu faċilament dejta 
minn fuqu. Dokumenti kodifikati f'fajls li 
jillimitaw, bi kwalunkwe mod, tali 
pproċessar, jew li jeħtieġu teknoloġija 
speċifika għall-ipproċessar ma 
għandhomx jitqiesu bħala dokumenti 
f'formats li jistgħu jinqraw 
elettronikament. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-użu ta' formats 
miftuħa li jistgħu jinqraw 
elettronikament, bl-eċċezzjoni ta' dejta 
fejn formati oħra ikunu aktar xierqa u 
ġustifikabbli.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fejn jiġu imposti tariffi għall-użu 
mill-ġdid ta’ dokumenti, fil-prinċipju, 
għandhom ikunu limitati għall-ispejjeż 
marġinali mġarrba bir-riproduzzjoni u t-
tixrid tagħhom, sakemm ma jkunx 
iġġustifikat mod ieħor skont l-għan, it-

(12) Fejn jiġu imposti tariffi għall-użu 
mill-ġdid ta’ dokumenti, fil-prinċipju, 
għandhom ikunu limitati għall-ispejjeż 
marġinali mġarrba fil-proċess biex tiġi 
sodisfata talba partikolari għall-użu mill-
ġdid. Għandha titqies b'mod partikulari l-
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trasparenza jew kriterji li jistgħu jiġi 
vverifikati. Għandha titqies b'mod 
partikulari l-ħtieġa li ma jitfixkilx il-
funzjonament normali ta’ dawk entitajiet 
tas-settur pubbliku li jkopru parti 
sostanzjali tal-ispejjeż tal-operat imnissla 
mill-qadi tal-kompitu pubbliku tagħhom, 
billi jittellef l-isfruttar tad-drittijiet 
tagħhom tal-proprjetà intellettwali. Għandu 
jkun f'idejn l-entità tas-settur pubbliku li 
tkun qiegħda timponi tariffa għall-użu mill-
ġdid tad-dokumenti, li tagħti evidenza li t-
tariffi huma msejsa fuq l-ispejjeż, u li 
tikkonforma ma' limiti rilevanti.

ħtieġa li ma jitfixkilx il-funzjonament 
normali ta’ dawk entitajiet tas-settur 
pubbliku li jkopru parti sostanzjali tal-
ispejjeż tal-operat imnissla mill-qadi tal-
kompitu pubbliku tagħhom, billi jittellef l-
isfruttar tad-drittijiet tagħhom tal-proprjetà 
intellettwali. Għandu jkun dejjem f'idejn l-
entità tas-settur pubbliku li tkun qiegħda 
timponi tariffa għall-użu mill-ġdid tad-
dokumenti, li tagħti evidenza li t-tariffi
huma msejsa fuq l-ispejjeż, u li 
tikkonforma ma' limiti rilevanti. Dawk it-
tariffi għandhom jiġu stabbiliti skont 
kriterji trasparenti, objettivi u verifikabbli.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) B'rabta ma' kwalunkwe użu mill-ġdid 
li jsir mid-dokument, fejn ikun vjabbli, l-
entitajiet tas-settur pubbliku jistgħu 
jimponu kundizzjonijiet fuq l-utent mill-
ġdid, pereżempju r-rikonoxximent tas-sors. 
Fi kwalunkwe każ, kull liċenzja għall-użu 
mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur 
pubbliku għandha tqiegħed l-inqas 
restrizzjonijiet possibbli fuq l-użu mill-
ġdid tal-PSI. Il-liċenzji miftuħin 
disponibbli fuq l-internet, li jagħtu drittijiet 
usa' tal-użu mill-ġdid mingħajr 
restrizzjonijiet teknoloġiċi, finanzjarji jew 
ġeografiċi, u li jistrieħu fuq formati ta’ 
dejta miftuħin, jistgħu jiżvolġu rwol 
importanti wkoll f'dan ir-rigward. 
Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom 
iħeġġu l-użu tal-liċenzji ta' governanza
miftuħa.

(13) B'rabta ma' kwalunkwe użu mill-ġdid 
li jsir mid-dokument, fejn ikun vjabbli, l-
entitajiet tas-settur pubbliku jistgħu 
jimponu kundizzjonijiet fuq l-utent mill-
ġdid, pereżempju r-rikonoxximent tas-sors. 
Fi kwalunkwe każ, kull liċenzja għall-użu 
mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur 
pubbliku għandha tqiegħed l-inqas 
restrizzjonijiet possibbli fuq l-użu mill-
ġdid tal-PSI. Il-liċenzji miftuħin 
disponibbli fuq l-internet, li jagħtu drittijiet 
usa' tal-użu mill-ġdid mingħajr 
restrizzjonijiet teknoloġiċi, finanzjarji jew 
ġeografiċi, u li jistrieħu fuq formati ta’ 
dejta miftuħin, għandhom jiżvolġu rwol 
importanti f'dan ir-rigward. Għaldaqstant, 
l-Istati Membri għandhom iħeġġu l-użu tal-
liċenzji miftuħa li biż-żmien għandhom 
ikunu standardizzati fl-Unjoni kollha.

Or. en
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Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-implimentazzjoni tajba ta’ wħud 
mill-elementi ta’ din id-Direttiva, ngħidu 
aħna l-mezzi ta’ rikors, il-konformità mal-
prinċipji tat-tariffar, u l-obbligi ta' 
rappurtar, jeħtieġu monitoraġġ minn 
awtoritajiet indipendenti b'kompetenza fl-
użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur 
pubbliku. Biex tiġi żgurata l-konsistenza 
fost l-approċċi fuq il-livell tal-Unjoni, 
għandha titħeġġeġ il-koordinazzjoni bejn l-
awtoritajiet indipendenti, b'mod partikulari 
bl-iskambju ta’ tagħrif dwar l-aqwa prassi 
u l-politiki ta’ użu mill-ġdid tad-dejta.

(14) L-implimentazzjoni tajba ta’ wħud 
mill-elementi ta’ din id-Direttiva, ngħidu 
aħna l-mezzi ta’ rikors, il-konformità mal-
prinċipji tat-tariffar, u l-obbligi ta' 
rappurtar, jeħtieġu monitoraġġ minn 
awtoritajiet indipendenti b'kompetenza fl-
użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur 
pubbliku. L-Istati Membri jistgħu jgħaddu 
setgħat xierqa lil entità eżistenti biex 
tirrivedi kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed 
minn entità tas-settur pubbliku dwar l-użu 
mill-ġdid. Biex tiġi żgurata l-konsistenza 
fost l-approċċi fuq il-livell tal-Unjoni, 
għandha titħeġġeġ il-koordinazzjoni bejn l-
awtoritajiet indipendenti, b'mod partikulari 
bl-iskambju ta’ tagħrif dwar l-aqwa prassi 
u l-politiki ta’ użu mill-ġdid tad-dejta.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-Istati Membri 
(ara l-premessa 19) jirrappurtaw lill-
Kummissjoni rigward l-ammont ta' użu 
mill-ġdid li jsir mill-informazzjoni tas-
settur pubbliku, il-kundizzjonijiet li 
skonthom issir disponibbli, u l-ħidma tal-
awtorità indipendenti. Biex tiġi żgurata l-
konsistenza fost l-approċċi fuq il-livell tal-
Unjoni, għandha titħeġġeġ il-
koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet 
indipendenti, b'mod partikulari bl-iskambju 
ta’ tagħrif dwar l-aqwa prassi u l-politiki 
ta’ użu mill-ġdid tad-dejta.

(17) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-Istati Membri 
(ara l-premessa 19) jirrappurtaw lill-
Kummissjoni rigward id-disponibbiltà tal-
informazzjoni tas-settur pubbliku għall-
użu mill-ġdid, il-kundizzjonijiet li 
skonthom issir disponibbli, u l-ħidma tal-
awtorità indipendenti. Biex tiġi żgurata l-
konsistenza fost l-approċċi fuq il-livell tal-
Unjoni, għandha titħeġġeġ il-
koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet 
indipendenti, b'mod partikulari bl-iskambju 
ta’ tagħrif dwar l-aqwa prassi u l-politiki 
ta’ użu mill-ġdid tad-dejta.
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Emenda 6
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 1 - paragrafu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) F’paragrafu 2, il-punt (c) jiġi 
sostitwit b’dan li ġej:
'(c) id-dokumenti li huma esklużi mill-
aċċess bis-saħħa tar-reġimi ta’ aċċess fl-
Istati Membri, inkluż minħabba 
raġunijiet ta’:
- il-protezzjoni tas-sigurtà nazzjonali 
(jiġifieri s-sigurtà tal-Istat), id-difiża jew 
is-sigurtà pubblika,
- il-kunfidenzjalità tal-istatistika jew dik 
kummerċjali;
- il-protezzjoni tal-privatezza u tad-dejta 
personali;

Or. en

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 2, punt 6 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "li jinqara elettronikament" tfisser li
dokumenti diġitali jkunu strutturati b'mod 
xieraq biex applikazzjonijiet tas-softwer 
ikunu jistgħu jidentifikaw b'mod 
affidabbli dikjarazzjonijiet individwali ta’ 
fatt u l-istruttura interna tagħhom.

6. "dokument f'format li jista' jinqara 
elettronikament" tfisser dokument diġitali
f'format ta' fajl li jħalli applikazzjonijiet 
tas-softwer jidentifikaw, jirrikonoxxu u 
jieħdu faċilment dejta ta' interess minn 
dak id-dokument b'mod teknoloġikament 
newtrali.
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Emenda 8
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(- 1) Il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
Il-korpi tas-settur pubbliku għandhom 
jipproċessaw it-talbiet għall-użu mill-
ġdid permezz ta' mezzi elettroniċi. Huma 
għandhom jagħmlu, permezz ta' mezzi 
elettroniċi, fejn ikun possibbli u xieraq, 
id-dokument disponibbli għall-użu mill-
ġdid lill-applikant jew, jekk tinħtieġ
liċenzja, jiffinalizzaw l-offerta tal-
liċenzja lill-applikant fi żmien 
raġonevoli li huwa konsistenti mal-
perjodi ta' żmien stipulati għall-
ipproċessar tat-talbiet għall-aċċess tad-
dokumenti.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – punt 1
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 6 – paragrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn jiġu imposti tariffi għall-użu mill-
ġdid tad-dokumenti, l-ammont totali 
impost mill-entitajiet tas-settur pubbliku 
għandu jkun limitat għall-ispejjeż 
marġinali mġarrba bir-riproduzzjoni u t-
tixrid.

1. Fejn jiġu imposti tariffi għall-użu mill-
ġdid tad-dokumenti, l-ammont totali 
impost mill-entitajiet tas-settur pubbliku 
għandu jkun limitat għall-ispejjeż 
marġinali mġarrba biex tiġi sodisfata talba 
għall-użu mill-ġdid, jekk tiġġenera spejjeż 
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addizzjonali.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – punt 2
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-test tal-Artikolu 6 isir il-paragrafu 4. (2) It-test tal-Artikolu 6 isir il-paragrafu 4 
u jiżdied it-test li ġej: "Fejn ikun hemm 
imposti skont il-paragrafu 2 u 3, dawn 
għandhom ikunu stabbiliti skont kriterji 
objettivi, trasparenti u verifikabbli u l-
introjtu totali mill-fornitura u mill-għoti 
tal-permess biex dokumenti jintużaw mill-
ġdid ma għandux jaqbeż l-ispiża għall-
ġbir, il-produzzjoni, ir-riproduzzjoni, id-
disseminazzjoni, u, jekk ikun japplika, l-
anonimizzazzjoni ta' dejta personali, 
flimkien ma' qligħ reġonevoli fuq l-
investiment. It-tariffi għandhom ikunu 
orjentati skont il-kosti matul il-perjodu 
xieraq ta’ kontabilità u kkalkolati skont il-
prinċipji ta’ kontabilità applikabbli għall-
korpi tas-settur pubbliku involuti.

Or. en

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fl-Artikolu 7 (It-trasparenza), jiddaħħal 
il-kliem "'l fuq mill-ispejjeż marġinali jew" 
wara l-kliem "il-kalkolu tat-tariffi".

7. Fl-Artikolu 7 (It-trasparenza), jitħassru 
l-kliem "'fejn possibbli u xieraq" u 
jiddaħħlu l-kliem "'l fuq mill-ispejjeż 
marġinali jew" wara l-kliem "il-kalkolu tat-
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tariffi".

Or. en

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 8 – punt 1
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-entitajiet tas-settur pubbliku jistgħu 
jippermettu l-użu mill-ġdid mingħajr 
kundizzjonijiet, jew jistgħu jimponi 
kundizzjonijiet, bħall-indikazzjoni tas-sors, 
fejn xieraq permezz ta’ liċenzja. Dawn il-
kondizzjonijiet ma għandhomx jirrestrinġu 
għal xejn il-possibbiltajiet għall-użu mill-
ġdid u ma għandhomx jintużaw biex 
jirrestrinġu l-kompetizzjoni.

"L-entitajiet tas-settur pubbliku jistgħu 
jippermettu l-użu mill-ġdid mingħajr 
kundizzjonijiet, jew jistgħu jimponi 
kundizzjonijiet, bħall-indikazzjoni tas-sors, 
fejn xieraq permezz ta’ liċenzja. Dawn il-
kundizzjonijiet għandhom isiru 
disponibbli permezz ta' mezzi elettroniċi u 
ma għandhomx jirrestrinġu għal xejn il-
possibbiltajiet għall-użu mill-ġdid u ma 
għandhomx jintużaw biex jirrestrinġu l-
kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 8 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-paragrafu li ġej huwa miżjud:
"3. Għall-fini tal-implimentazzjoni 
konsistenti ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni għandha tadotta linji gwida 
għal standard rakkomandat u 
preferibbilment liċenzji miftuħa għall-użu 
mill-ġdid ta' informazzjoni tas-settur 
pubbliku'. Dawn il-linji gwida għandhom 
jinkludu klawżola speċifika għall-
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protezzjoni tad-dejta."

Or. en

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-Istati Membri għandhom iressqu 
rapport ta' kull sena lill-Kummissjoni dwar 
l-ammont ta’ użu mill-ġdid li jkun sar 
mill-informazzjoni tas-settur pubbliku, il-
kundizzjonijiet li skonthom issir 
disponibbli, u l-ħidma tal-awtorità 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 4(4)."

(3) "L-Istati Membri għandhom iressqu 
rapport lill-Kummissjoni kull tliet snin
dwar id-disponibbiltà ta’ informazzjoni 
tas-settur pubbliku għall-użu mill-ġdid, il-
kundizzjonijiet li skonthom issir 
disponibbli, u l-ħidma tal-awtorità 
indipendenti msemmija fl-Artikolu 4(4)."

Or. en


