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Emenda 49
Marielle Gallo, Piotr Borys

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, huwa 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. fr

Emenda 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 
protetti mid-dritt tal-awtur u mid-drittijiet 
relatati li għalihom ma jkun ġie identifikat 
l-ebda detentur tad-drittijiet jew, anki jekk 
ikun ġie identifikat, 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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-drittijiet relatati jkunu koperti jekk id-Direttiva għandu jkollha skop. Ara l-
Artikolu 2.

Emenda 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 tad-
detentur tad-drittijiet qabel id-
diġitalizzazzjoni jew qabel ix-xogħol isir 
disponibbli.

Or. fr

Emenda 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

(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-
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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.

22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tad-
detentur tad-drittijiet qabel id-
diġitalizzazzjoni jew qabel ix-xogħol isir 
disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "awtur" dehret darbtejn f'dan il-paragrafu fit-test mill-Kummissjoni. Din għandha 
tiġi sostitwita minn "detentur tad-drittijiet" fid-Direttiva kollha.

Emenda 53
Jean-Marie Cavada

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 għall-
komunikazzjoni lill-pubbliku tax-
xogħlijiet tagħhom, inkluża d-
disponibbiltà tagħhom, 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 tad-
detentur tad-drittijiet qabel id-
diġitizzazzjoni u l-komunikazzjoni tax-
xogħlijiet lill-pubbliku, inkluża d-
disponibbiltà tagħhom fuq talba.

Or. fr

Emenda 54
Luigi Berlinguer
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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 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 u jikkonċernaw atti 
speċifiċi ta' riproduzzjoni magħmula 
minn libreriji miftuħa għall-pubbliku, 
stabbilimenti edukattivi jew mużewijiet, 
jew minn arkivji, li m'għandhomx skop ta' 
vantaġġ ekonomiku jew kummerċjali 
dirett jew indirett, kif imsemmi fl-
Artikolu 5(2)(c) tad-
Direttiva 2001/29/KE..

Or. en

Emenda 55
Luis de Grandes Pascual

Proposta għal direttiva
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għad-Direttiva 
2001/29/KE u għandha titratta b'mod 
speċifiku ċerti użijiet permessi ta' 
xogħlijiet orfni. Ma tintroduċi l-ebda 
eċċezzjoni jew limiti għad-dritt tal-awtur u 
għal drittijiet oħra relatati.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din id-Direttiva huwa li titratta kwistjoni speċifika tal-użijiet permessi ta' 
xogħlijiet orfni fl-UE. M'għandhiex l-għan li temenda d-Direttiva 2001/29/KE.

Emenda 56
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Id-dritt tal-awtur jistimula l-
innovazzjoni, il-kreazzjoni, l-investimenti 
u l-produzzjonijiet u b'hekk huwa l-
pedament ekonomiku għall-industrija 
kreattiva. Id-diġitizzazzjoni u t-tixrid bil-
massa tax-xogħlijiet huwa għalhekk mod
li permezz tiegħu l-wirt kulturali tal-
Ewropa jiġi protett.

Or. en

Emenda 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 
jinkludi xogħlijiet ikkummissjonati minn 
tali organizzazzjonijiet għall-isfruttar 
esklussiv tagħhom.

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
reġistrazzjonijiet awdjo u materjal 
ċinematografiku u awdjoviżiv fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet tax-xandir għandu 
jinftiehem li jinkludi xogħlijiet 
ikkummissjonati minn tali 
organizzazzjonijiet għall-isfruttar tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

The change from audio works to sound recordings is dictated by the fact that it is legally 
incorrect to talk about “audio works”, as sound recordings are not “works” in the legal 
sense of the word. The legally defined terms are either “phonogram”, “fixation”, or “sound 
recording”, therefore it is proposed to change the phrase “cinematographic, audio and 
audiovisual works” to “sound recordings and cinematographic and audiovisual works”. This 
affects Article 1(2)(2) as well. The word "exclusive" should be deleted: public service 
broadcasters may also commission works for joint use by other broadcasters, e.g. ZDF and 
ORF for ARTE, and the exploitation is sometimes shared with the producer.

Emenda 58
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Text proposed by the Commission Amendment

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
materjal ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
ta' xandir pubbliku għandu jinftiehem li 
jinkludi xogħlijiet ikkummissjonati minn 
tali organizzazzjonijiet għall-isfruttar 
esklussiv tagħhom.

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
materjal ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
tax-xandir għandu jinftiehem li jinkludi 
xogħlijiet ikkummissjonati minn tali 
organizzazzjonijiet għall-isfruttar tagħhom.

Or. fr

Emenda 59
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-ħolqien ta’ libreriji kbar online 
jiffaċilita għodod elettroniċi ta’ tiftix u 
riċerkali jiftħu sorsi ġodda ta’ 
esplorazzjoni għar-riċerkaturi u l-
akkademiċi u li kieku ma jkunx hekk, 
ikollhom jikkuntentaw b’metodi ta’ riċerka 
aktar tradizzjonali u analoġiċi.

(10) Il-ħolqien ta’ libreriji kbar online 
jiffaċilita għodod elettroniċi ta’ tiftix u 
riċerka li jiftħu sorsi ġodda ta’ 
esplorazzjoni għar-riċerkaturi u l-
akkademiċi u li kieku ma jkunx hekk, 
ikollhom jikkuntentaw b’metodi ta’ riċerka 
aktar tradizzjonali u analoġiċi. Barra minn 



AM\882180MT.doc 9/64 PE475.839v01-00

MT

hekk, teknoloġiji tal-"cloud computing" 
għandhom jintużaw b'mod adegwat 
sabiex joħolqu bażi tad-dejta fl-Ewropa 
kollha, li tkun komprensiva u faċilmenti 
aċċessibbli.

Or. en

Emenda 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xogħlijiet ċinematografiċi huma tipikament "eżibiti" għall-ewwel darba fis-swali taċ-ċinema, 
mhux "imxandra".

Emenda 61
Sajjad Karim

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) Għal raġunijiet ta’ kortesija 
internazzjonali, din id-Direttiva għandha 
tapplika biss għal xogħlijiet li joriġinaw 
fit-territorju ta’ Stat Membru.

Or. en
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Emenda 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 imsemmi l-aħħar, ir-
responsabbiltà rigward tfittxija mwettqa bi 
skop tajjeb u li tkun raġonevolment 
diliġenti tinsab f'idejn l-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva. 

Or. fr

Emenda 63
Alexandra Thein

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 
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 

(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 tiġi 
evitata duplikazzjoni tal-isforzi ta’ 
tfittxija, għandha ssir tfittxija diliġenti 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 



AM\882180MT.doc 11/64 PE475.839v01-00

MT

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.

ġie ppubblikat jew imxandar għall-ewwel 
darba. Barra minn hekk, sabiex tiġi evitata 
diġitizzazzjoni doppja li tiswa ħafna flus u 
biex jiġi aċċertat jekk l-istatus orfni ta’ 
xogħol ġiex stabbilit fi Stat Membru 
ieħor, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li r-riżultati ta’ tfittxija 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, mingħajr ħlas u 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 u 
interoperabilità f'livell pan-Ewropew u l-
konsultazzjoni dwarhom għandha ssir 
permezz ta' punt tad-dħul uniku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tgħaqqad il-Premessi 13 u 15 bl-għan li tagħmel it-test aktar koerenti.

Emenda 64
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-aċċessibilità online ta’ kontenut 
kulturali u l-preservazzjoni diġitali spiss 
ma jirnexxilhomx jilħqu l-potenzjal 
tagħhom minħabba inter alia riżorsi 
insuffiċjenti fl-Istati Membri u l-
interkonnessjoni ta’ bażijiet ta’ dejta li 
huma inkompatibbli. Għall-iskopijiet ta’ 
din id-Direttiva, l-Istati Membri 
għandhom jintalbu jikkunsidraw l-
istandardizzazzjoni fil-livell Ewropew 
għad-diġitizzazzjoni tax-xogħlijiet, sabiex 
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jittejbu r-reġistrazzjoni ċentrali, l-
aċċessibilità u l-interoperabilità tal-
bażijiet ta’ dejta pubbliċi tagħhom.

Or. en

Emenda 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. fr

Emenda 66
Alexandra Thein

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.

imħassar
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Or. de

Emenda 67
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. Madankollu, f'ċerti każijiet, 
bħal rigward il-koproduzzjoni ta' xogħol 
awdjoviżiv, pereżempju, skop tajjeb u 
tfittxija diliġenti jinvolvi tfittxija fi Stat 
Membru għajr dak l-Istat Membru tal-
ewwel produzzjoni jew xandir. 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. fr

Emenda 68
Sajjad Karim

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’ 

(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 dan ma jkunx ċar 
jew ix-xogħol ma ġiex ippubblikat, il-
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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.

pajjiż l-aktar assoċċjat 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

Emenda 69
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 u jiġu remunerati.

Or. fr

Emenda 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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) Meta d-detenturi tad-drittijiet 
jippreżentaw ruħhom biex jikklejmjaw 
xogħlijiethom, huwa xieraq li jkollhom il-
possibilità li jtemmu l-istatus ta’ xogħol 
orfni ta’ dawk ix-xogħlijiet fir-rigward 
tagħhom infushom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Meta jkun hemm diversi detenturi tad-drittijiet, kull detentur tad-drittijiet għandu jkollu l-
kontroll ta' drittijietu, li jfisser li kull detentur tad-drittijiet jeħtieġ li jkun trattat 
individwalment rigward id-drittijiet tiegħu stess.

Emenda 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Jekk xogħol jinstab b'mod żbaljat li 
jkun xogħol orfni, wara tfittxija li ma 
kinitx diliġenti u raġonevoli jew ma 
twettqitx bi skop tajjeb, l-Istat Membru 
għandu jipprovdi li l-utent jinżamm 
responsabbli, għall-ksur tad-dritt tal-
awtur, skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
rilevanti u l-liġi tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 
tax-xandir pubbliku, li jagħmlu xogħlijiet 
orfni disponibbli u jirriproduċuhom, 
sakemm tali użu jissodisfa l-missjoni ta’ 
interess pubbliku tagħhom, b’mod 

(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 
tax-xandir pubbliku, li jagħmlu xogħlijiet 
orfni disponibbli u jirriproduċuhom, 
sakemm tali użu jissodisfa l-missjoni ta’ 
interess pubbliku tagħhom, b’mod 
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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.

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. Għall-finijiet ta' 
din id-direttiva, organizzazzjonijiet ta' 
xandir pubbliku għandhom ikopru 
xandara b'mandat ta' servizz pubbliku 
stabbilit u organizzat minn Stat Membru.

Or. fr

Emenda 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 
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-

(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 
tax-xandir, li jikkomunikaw, jagħmlu 
xogħlijiet orfni disponibbli u 
jirriproduċuhom, skont it-tifsira tad-
Direttiva 2001/29/KE, sakemm tali użu 
jissodisfa l-missjoni ta’ interess pubbliku 
tagħhom, u jiggarantixxi aċċess kulturali u 
edukattiv għalihom. 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.
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wirt kulturali tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "jikkomunika": Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 6(1)(c).

Emenda 74
Luigi Berlinguer

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-awdjo u 
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.

Or. en

Emenda 75
Angelika Niebler

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 

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-possibbiltà għall-
Istati Membri, li jaġixxu skont il-liġi 
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tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi. Ewropea dwar id-dritt tal-awtur u l-
ftehimiet internazzjonali, li jżommu, 
jiżviluppaw aktar jew jintroduċu
arranġamenti rigward tal-ġestjoni tad-
drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jkomplu jżommu jew jiżviluppaw aktar arranġamenti 
eżistenti, jew jintroduċu arranġamenti ġodda, bħal pereżempju liċenzji kollettivi estiżi.

Emenda 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 tal-
Istati Membri fir-rigward tal-ġestjoni tad-
drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi.
Għandha tkun ukoll mingħajr ħsara 
għall-arranġamenti tal-Istati Membri 
dwar id-diġitizzazzjoni tax-xogħlijiet fuq 
skala kbira, bħal dawk relatati max-
xogħlijiet li ma jkunux kummerċjalment 
disponibbli.

Or. fr

Emenda 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti 

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

jew futuri fl-Istati Membri fir-rigward tal-
ġestjoni tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi 
estiżi, preżunzjonijiet ta' 
rappreżentazzjoni jew trasferiment legali, 
liċenzjar obbligatorju kollettiv jew kull 
kumbinazzjoni oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tkompli mill-paragrafu ġdid fl-Artikolu 8 u tikkjarifika li l-Istati Membri 
jibqgħu liberi li jsibu soluzzjoni għall-arkivji tax-xandara permezz ta' arranġamenti oħra, 
bħal pereżempju "liċenzjar kollettiv estiż" jew mod ieħor, kif diġà għamlu diversi Stati 
Membri, jew jistgħu jiddeċiedu li jagħmlu hekk fil-futur qrib.

Emenda 78
Luigi Berlinguer

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 tippromwovi 
arranġamenti eżistenti fl-Istati Membri fir-
rigward tal-ġestjoni tad-drittijiet ibbażati 
fuq liċenzji obbligatorji jew liċenzji 
kollettivi estiżi.

Or. en

Emenda 79
Sajjad Karim

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 eżistenti 
jew futuri fl-Istati Membri fir-rigward tal-
ġestjoni tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi 
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estiżi jew rekwiżit għall-awtorizzazzjoni.

Or. en

Emenda 80
Toine Manders

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 eżistenti 
u futuri fl-Istati Membri fir-rigward tal-
ġestjoni tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi 
estiżi.

Or. en

Emenda 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) 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.

imħassar

Or. fr

Emenda 82
Toine Manders
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Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) 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.

(21) 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

Emenda 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

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, 
għandu jikkontribwixxi għal sorsi ta' 

imħassar
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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. fr

Emenda 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, 
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.

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji, 
istituzzjonijiet edukattivi, mużewijiet, 
arkivji, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku jew organizzazzjonijiet 
tax-xandir għal raġunijiet li jmorru lil hinn 
mill-missjonijiet ta' interess pubbliku, id-
detenturi tad-dritt li jippreżentaw ruħhom 
biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet għandhom 
jiġu remunerati. Din ir-remunerazzjoni 
għandha tkun ġusta u għandha tikkunsidra 
wkoll it-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, għandu jikkontribwixxi 
għall-finanzjament tal-istituzzjonijiet 
involuti fil-preservazzjoni, ir-restawr u 
provvediment ta' aċċess kulturali u 
edukattiv għal xogħlijiet Ewropej, jew
għall-finanzjament tas-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 
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jew jistgħu jaqgħu taħt l-ambitu ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba s-sistemi ta' informazzjoni neċessarji biex jiffaċilitaw tfittxija diliġenti bi prezz baxx 
ikunu fis-seħħ u jkunu tħallsu, l-Istati Membri xorta se jkollhom jitrattaw il-kwistjoni ta' 
x'għandhom x'jagħmlu bid-dħul li nġabar iżda li ma ġiex ikklejmjat. Skont l-Artikolu 7(5) l-
Istati Membri huma liberi li jiddeċiedu xi jridu f'dan ir-rigward, iżda aħna għadna nistgħu 
ninkuraġġuhom jużaw il-flus għal skopijiet li huma konformi mal-ispirtu ta' din id-Direttiva.

Emenda 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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, 
pubblikaturi ta' xogħlijiet imniżżla fil-
punt 1 tal-paragrafu 2 u 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku ta’ 
xogħlijiet orfni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni għalfejn issir distinzjoni bejn xogħol miżmum f'arkivju jew librerija u 
l-istess xogħol miżmum fl-arkivji tal-pubblikatur.

Emenda 86
Luigi Berlinguer

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1
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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-awdjo u tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet ta’ 
xandir pubbliku ta’ xogħlijiet orfni.

Or. en

Emenda 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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 għall-użu mill-
istabbilimenti msemmija fil-paragrafu 1 
ta' xogħlijiet mill-arkivji tagħhom stess li 
ġew ippubblikati jew imxandra għall-
ewwel darba fi Stat Membru u li huma:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 1 l-utenti msemmija fl-Artikolu 1(1) jistgħu wkoll 
jiddiġitalizzaw l-arkivji u l-kollezzjonijiet ta' utenti oħra.  Madankollu, il-gruppi ta' utenti 
kkonċernati għandhom ikunu kapaċi biss jiddiġitalizzaw l-arkivji u l-kollezzjonijiet tagħhom 
stess. L-Artikolu 1 ma jispjegax dan b'mod ċar biżżejjed. Għalhekk hemm bżonn ta' kjarifika.

Emenda 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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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 mid-dritt tal-awtur, li jinsabu fil-
kollezzjonijiet tal-organizzazzjonijiet 
msemmija fl-Artikolu 1(1) u li huma:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għall-pubblikazzjoni fi Stat Membru tqiegħed fil-punti ta' dak il-paragrafu.

Emenda 89
Jean-Marie Cavada

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 
soġġetti għad-dritt tal-awtur fil-
kollezzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 1(1) u ppubblikati 
jew imxandra għall-ewwel darba fit-
territorju ta’ Stat Membru, li huma:

Or. fr

Emenda 90
Sajjad Karim

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 mid-dritt tal-awtur, li jinsabu fil-
kollezzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 1(1), li oriġinaw 
jew ġew ippubblikati jew imxandra għall-
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ewwel darba fit-territorju ta’ Stat Membru, 
li huma:

Or. en

Emenda 91
Toine Manders

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, imxandra jew ikkomunikati 
lill-pubbliku għall-ewwel darba fi Stat 
Membru u li huma:

Or. en

Emenda 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Xogħlijiet ippubblikati f’forma ta’ 
kotba, ġurnali, gazzetti, rivisti jew kitba 
oħra, u li jinsabu f’kollezzjonijiet ta’ 
libreriji aċċessibbli għall-pubbliku, 
stabbilimenti elettroniċi, mużewijiet jew 
arkivji, jew

(1) Xogħlijiet f’forma ta’ kotba, ġurnali, 
gazzetti, rivisti jew kitba oħra, u materjal 
stampat li ġie ppubblikat, eżibit jew 
imxandar għall-ewwel darba fit-territorju 
ta’ Stat Membru tal-anqas ħames snin 
qabel, jew

Or. en

Justification

Minimum time after publication: Article 1(2)(3) of the Commission's proposal is made 
redundant by the rapporteur's amendment to Article 1(2)(2) and it should be deleted. This 
would, however, make the requirement for a minimum time after publication before a work 
can be declared orphan disappear completely, which would not be appropriate. Although the 
Commission proposal does not contain any minimum time after publication for printed 
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material, the minimum time should apply to all types of works. Since it can be expected that 
works become orphan in the future as well, even if efforts are taken to reduce the problem, the 
minimum time should be defined as a certain number of years after the publication, and not 
as a fixed date. In order to ensure harmonisation, the Directive should specify a fixed time 
limit rather than leave it to be decided by the Member States.

Emenda 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Xogħlijiet ippubblikati f’forma ta’ 
kotba, ġurnali, gazzetti, rivisti jew kitba 
oħra, u li jinsabu f’kollezzjonijiet ta’ 
libreriji aċċessibbli għall-pubbliku, 
stabbilimenti elettroniċi, mużewijiet jew 
arkivji, jew

(1) Xogħlijiet ippubblikati u 
reġistrazzjonijiet awdjo li jinsabu 
f’kollezzjonijiet ta’ libreriji aċċessibbli 
għall-pubbliku, stabbilimenti elettroniċi, 
mużewijiet jew arkivji, jew

Or. en

Emenda 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Xogħlijiet ċinematografiċi jew 
awdjoviżivi li jinsabu f’kollezzjonijiet ta’ 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku, 
jew

(2) Reġistrazzjonijiet awdjo jew xogħlijiet 
ċinematografiċi jew awdjoviżivi li ġew 
ippubblikati, eżibiti jew imxandra għall-
ewwel darba fit-territorju ta' Stat Membru 
tal-anqas ħames snin qabel, jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żmien minimu wara l-pubblikazzjoni: Ara l-emenda tal-Artikolu 1(2)(1). "Reġistrazzjonijiet 
awdjo": Ara l-emenda tal-premessa 9.
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Emenda 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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. de

Ġustifikazzjoni

Huwa perfettament possibbli li xogħlijiet orfni jkunu nħolqu mill-31 ta' Diċembru 2002.

Emenda 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 1(2)(3) sar superfluwu minħabba l-emenda tar-rapporteur tal-Artikolu 1(2)(2), 
peress li x-xogħlijiet kollha koperti mill-Artikolu 1(2)(3) se jkunu awtomatikament koperti 
wkoll mill-Artikolu 1(2)(2).
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Emenda 97
Jean-Marie Cavada

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 li huma parti integrali jew 
inkorporata ta' xogħol awdjo jew 
awdjoviżiv prodott u mxandar inizjalment 
fi Stat Membru minn organizzazzjoni ta' 
xandir pubbliku qabel il-
31 ta’ Diċembru 2002 u miżmuma fl-
arkivji tagħha.

Or. fr

Emenda 98
Luigi Berlinguer

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 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Xogħlijiet li jikkostitwixxu parti 
integrali jew inkorporata ta' xogħlijiet 



PE475.839v01-00 30/64 AM\882180MT.doc

MT

imsemmija fl-Artikolu 1(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni jeħtieġ li jkopri mhux biss xogħlijiet iżda wkoll kontenut ta' suġġett 
protett ieħor, peress li d-Direttiva inkella ma jkollhiex effett sinifikanti għall-
organizzazzjonijiet ta' xandir benefiċjarji kkonċernati.

Emenda 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 protett mid-dritt tal-awtur
għandu jitqies bħala xogħol orfni jekk dritt 
tal-awtur jew detenturi tad-dritt relatati 
wieħed jew aktar ma jkunux identifikati
jew, anki jekk identifikati, ma jinstabux
wara li tfittxija diliġenti għad-detentur tad-
dritt titwettaq u tiġi rreġistrata skont l-
Artikolu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu inklużi drittijiet relatati, peress li d-Direttiva inkella ma jkollhiex effett 
sinifikanti għall-organizzazzjonijiet ta' xandir benefiċjarji kkonċernati.

Emenda 101
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 

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

jew, anki jekk jiġi identifikat, ma jinstabx 
wara li tfittxija diliġenti għad-detentur tad-
dritt titwettaq u tiġi rreġistrata skont l-
Artikolu 3.

Or. en

Emenda 102
Toine Manders

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 
raġonevolment diliġenti għad-detentur tad-
dritt titwettaq bi skop tajjeb u tiġi 
rreġistrata skont l-Artikolu 3.

Or. en

Emenda 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta xogħol ikollu aktar minn detentur 
tad-drittijiet wieħed u wieħed mid-
detenturi tad-drittijiet ikun ġie identifikat u
misjub, dak ix-xogħol m’għandux jitqies 
bħala xogħol orfni.

2. Meta xogħol ikollu aktar minn detentur 
tad-drittijiet wieħed u tal-anqas wieħed 
mid-detenturi tad-drittijiet ma jkunx ġie 
identifikat jew misjub, dak ix-xogħol 
m’għandux jitqies bħala xogħol orfni. Id-
drittijiet tad-detenturi magħrufa jew 
rikonoxxuti ma għandhomx ikunu 
affettwati.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-kliem oriġinali tal-Kummissjoni joħolqu sitwazzjoni fejn il-maġġoranza tax-xogħlijiet 
(partikolarment fl-isfera awdjoviżiva) isiru inaċċessibbli. Għalhekk id-definizzjoni għandha 
tiġi estiża u, fl-istess ħin, għandu jkun iċċarat li d-drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet 
identifikati mhux se jkunu affettwati.

Emenda 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta xogħol ikollu aktar minn detentur 
tad-drittijiet wieħed u wieħed mid-
detenturi tad-drittijiet ikun ġie identifikat u 
misjub, dak ix-xogħol m’għandux jitqies 
bħala xogħol orfni.

2. Meta xogħol ikollu aktar minn detentur 
tad-drittijiet wieħed fid-dritt tal-awtur jew 
fid-drittijiet relatati, u wieħed mid-
detenturi tad-drittijiet ikun ġie identifikat u 
misjub, id-drittijiet tad-detenturi tad-
drittijiet l-oħra mhumiex affettwati minn 
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-drittijiet relatati jiġu inklużi. Id-Direttiva għandha tkun mingħajr ħsara għad-
drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet magħrufa.

Emenda 105
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta xogħol ikollu aktar minn detentur 
tad-drittijiet wieħed u wieħed mid-
detenturi tad-drittijiet ikun ġie identifikat u 
misjub, dak ix-xogħol m’għandux jitqies 
bħala xogħol orfni.

2. Meta xogħol jew reġistrazzjoni awdjo 
jkollhom aktar minn detentur tad-drittijiet 
wieħed u wieħed mid-detenturi tad-
drittijiet ikun ġie identifikat u misjub, dak 
ix-xogħol m’għandux jitqies bħala orfni.
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Or. en

Emenda 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 bi skop tajjeb u diliġenti 
għal kull xogħol, billi jikkonsultaw is-sorsi 
rilevanti għall-kategorija tax-xogħol 
inkwistjoni.

Or. fr

Emenda 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, billi 
jikkonsultaw is-sorsi rilevanti għall-
kategorija tax-xogħol inkwistjoni.

Or. en

Justification

Comment by Europeana, EBLIDA, JISC and Liber, representing libraries, museums and 
other memory institutions: A solution to the legal problem presented by orphan works is 
without any use unless it is practical.  Large-scale release of orphan works will be impossible 
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if the Directive insists on a diligent search for the right-holder of “each work” that is 
contained within a film, book or sound recording. A single physical work can potentially have 
many different contributors (for example a film in the UK across the 20th century can have at 
least 14 different rightholders) and the requirement to physically inspect every work imposed 
by the current wording, rather than using the cataloguing information that exists, will make 
mass digitisation impossible. The risks of a library digitising a work whose author can indeed 
be traced must be minimised but the words ’good faith’, ‘reasonable’ and ‘diligent’ that 
appear in the Directive are already well-understood legal principles. In addition to this the  
Annex to the draft Directive indicates a pragmatic and appropriate list of sources which need 
to be searched, including the ARROW database, national catalogues and collecting society 
databases. However,  without the removal of the term “each work” not only will mass 
digitisation be impossible because of the requirement to do a physical inspection, but also the 
use of existing databases of rightholders as envisaged by the Annex and the ARROW project  
itself will not be sufficiently comprehensive to fall within the scope of “due diligence”. 
Without this crucial amendment to the Directive it will be of a limited practical use. 

Emenda 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 jew reġistrazzjoni 
awdjo huwiex 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.

Or. en

Emenda 109
Luigi Berlinguer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni 1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni
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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.

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 110
Alexandra Thein

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) jew soċjetajiet ta' ġbir 
ta’drittijiet tal-awtur awtorizzati
għandhom jiżguraw li jitwettaq tiftix 
diliġenti għal kull xogħol, billi 
jikkonsultaw is-sorsi rilevanti għall-
kategorija tax-xogħol inkwistjoni.

Or. de

Emenda 111
Alexandra Thein

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-każ li x-xogħol ċinematografiku u 
awdjoviżiv suġġett għal tfittxija diliġenti bi 
skop tajjeb huwa magħruf bħala 
koproduzzjoni, it-tfittxija jeħtieġ li 
titwettaq f’kull wieħed mill-Istati Membri 
involut fil-koproduzzjoni.
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Or. en

Emenda 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 mal-awturi u l-utenti, u jinkludu s-
sorsi elenkati fl-Anness.

Or. fr

Emenda 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 jew suġġett ieħor 
protett għandhom ikunu bażijiet ta’ dejta 
aċċessibbli mill-pubbliku determinati minn 
kull Stat Membru, b’konsultazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet u l-utenti, u jistgħu
jinkludu s-sorsi elenkati fl-Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bażijiet ta’ dejta aċċessibbli mill-pubbliku: Dan huwa msemmi fil-Premessa 13 tal-proposta 
tal-Kummissjoni, għalhekk l-Artikolu għandu wkoll jipprovdi ċarezza. Il-kelma "jista'":
Peress li s-sorsi xierqa fl-aħħar huma ddeterminati minn kull Stat Membru individwalment, 
b'konsultazzjoni mal-partijiet interessati, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jżidu s-sorsi jew 
ineħħu dawk li mhumiex rilevanti f'dak il-pajjiż (pereżempju depożitu legali).
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Emenda 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 jew reġistrazzjonijiet 
awdjo għandhom jiġu determinati minn 
kull Stat Membru, b’konsultazzjoni mad-
detenturi tad-drittijiet u l-utenti, u jinkludu 
s-sorsi elenkati fl-Anness.

Or. en

Emenda 115
Luigi Berlinguer

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, 
b’konsultazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet u l-utenti, u jinkludu s-sorsi 
elenkati fl-Anness, sakemm dawn is-sorsi 
jkunu aċċessibbli online mill-pubbliku.

Or. en

Emenda 116
Alexandra Thein

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sorsi mniżżla fil-"Linji gwida ta' 
Diliġenza xierqa" li huma msemmija fil-
punt 1 tal-"Memorandum ta' Ftehim 
dwar il-Linji gwida ta' tfittxija diliġenti 
għal xogħlijiet Orfni" se jiġu kkonsultati 
wkoll.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-Memorandum ta' Ftehim, li ġie ppubblikat fl-4 ta' Ġunju 2008, ġie ffirmat mir-
rappreżentanti tal-libreriji, arkivji u detenturi tad-drittijiet fil-preżenza tal-Kummissjoni u 
jinkludi lista armonizzata ta' sorsi.

Emenda 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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 fit-territorju tal-Istat Membru fejn ix-
xogħol ġie ppubblikat jew imxandar għall-
ewwel darba. Jekk ikun hemm evidenza li 
turi li d-detenturi tad-drittijiet mit-
territorju ta' Stati Membri oħra kienu 
involuti fil-ħolqien tax-xogħol, it-tfittxija 
diliġenti għandha titqies li ġiet konkluża 
biss jekk inkludiet it-territorji ta' dawk l-
Istati Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Koproduzzjonijiet li jinvolvu detenturi tad-drittijiet minn diversi Stati Membri huma komuni.
Barra minn hekk, huwa possibbli li xogħol jixxandar għall-ewwel darba fi Stat Membri 
wieħed, anke jekk inħoloq fi Stat Membru ieħor. Jekk, matul it-tfittxija diliġenti fi Stat 
Membru wieħed, toħroġ evidenza tal-involviment ta’ detenturi tad-drittijiet minn Stat Membru 
ieħor, it-tfittxija għandha għalhekk tiġi estiża lil hinn mill-fruntiera tal-Istat Membru li fih ix-
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xogħol ġie ppubblikat jew imxandar għall-ewwel darba.

Emenda 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 li fit-territorju 
tiegħu x-xogħol ikun ġie ppubblikat,
eżibit, jew imxandar għall-ewwel darba. It-
tfittxija għandha titwettaq bi skop tajjeb u 
f’ambitu raġonevoli qabel l-użu tax-
xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Formulazzjoni tal-kliem tal-abbozz tar-rapport flimkien mal-kelma "eżibit" sabiex ikopru 
xogħlijiet ċinematografiċi.

Emenda 119
Jean-Marie Cavada

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 li fit-territorju 
tiegħu x-xogħol ikun ġie ppubblikat jew 
imxandar għall-ewwel darba. Għandu 
jitwettaq bi skop tajjeb u f'termini 
raġonevoli għal kull xogħol użat.

Or. fr
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Emenda 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'ċerti każijiet, tfittxija bi skop tajjeb u 
diliġenti tinvolvi tfittxija fi Stati Membri 
għajr dak l-Istat Membru fejn saret l-
ewwel pubblikazzjoni jew xandira.

Or. fr

Emenda 121
Sajjad Karim

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta xogħol ma ġiex ippubblikat jew 
imxandar, jew l-Istat Membru tal-ewwel 
pubblikazzjoni jew xandira ma jistax jiġi 
determinat, għandha titwettaq tfittxija 
diliġenti fil-pajjiż ta' oriġini jew fil-pajjiż 
l-aktar assoċjat max-xogħol. Jekk ikun 
meħtieġ, għandha ssir il-konsultazzjoni 
addizzjonali ta' informazzjoni disponibbli 
f'pajjiżi oħra

Or. en

Emenda 122
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi 
tad-dejta aċċessibbli għall-pubbliku. Il-
bażijiet ta’ dejta tal-Istati Membri 
għandhom jiġu mfassla u implimentati 
sabiex jippermettu rabta ma' xulxin 
f'livell pan-Ewropew.

Or. fr

Emenda 123
Alexandra Thein

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Soċjetajiet ta' ġbir tad-drittijiet tal-
awtur awtorizzati għandhom joperaw 
f'isem dawk id-detenturi tad-drittijiet li 
anke wara riċerka diliġenti jibqgħu ma 
jistgħux jiġu lokalizzati.

Or. de

Emenda 124
Luis de Grandes Pascual

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Jekk ix-xogħol ċinematografiku jew 
awdjoviżiv soġġett għal tfittxija diliġenti 
b'rieda tajba huwa koproduzzjoni, it-
tfittxija diliġenti b'rieda tajba għandha 
titwettaq f'kull Stat Membru involut fil-
koproduzzjoni.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Ħafna mix-xogħlijiet ċinematografiċi u awdjoviżivi huma koproduzzjonijiet. Jekk l-ambitu tat-
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb hija limitata fl-Istat Membru fejn ix-xogħol ġie ppubblikat jew 
imxandar għall-ewwel darba, wieħed jista' jasal għall-konklużjoni li l-koproduzzjoni 
awdjoviżiva hija xogħol orfni meta l-informazzjoni rilevanti għall-istabbiliment ta' status 
orfni tkun disponibbli fi Stati Membri oħra involuti fil-koproduzzjoni. It-tfittxija diliġenti bi 
skop tajjeb għandha għalhekk titwettaq fl-Istati Membri kollha involuti fil-koproduzzjoni.

Emenda 125
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Or. en

Emenda 126
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Emenda 127
Sajjad Karim
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr 
ħsara għall-arranġamenti eżistenti jew 
futuri fl-Istati Membri fir-rigward tal-
ġestjoni tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi 
estiżi jew rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni.

Or. en

Emenda 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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.

Meta xogħol meqjus bħala orfni jkollu 
detentur tad-drittijiet wieħed, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dak id-
detentur tad-drittijiet ikollu, f’kull ħin, il-
possibbiltà li jtemm l-istatus ta’ xogħol 
orfni; Meta xogħol meqjus bħala orfni 
jkollu aktar minn detentur wieħed tad-
drittijiet, l-istatus tiegħu bħala xogħol 
orfni jista' jintemm biss jekk id-detenturi 
tad-drittijiet kollha ġew identifikati u 
lokalizzati, skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 2(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika b'rabta mal-Artikolu 2(2) (każ ta' aktar minn detentur tad-drittijiet wieħed).

Emenda 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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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 d-
detentur tad-drittijiet f’xogħol ikollu, f’kull 
ħin, il-possibbiltà li jtemm l-istatus ta’ 
xogħol orfni fir-rigward tiegħu nnifsu, 
billi jagħmel l-identità tiegħu magħrufa 
b'mod xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jkun hemm diversi detenturi tad-drittijiet, kull detentur tad-drittijiet għandu jkollu l-
kontroll ta' drittijietu u jkun ittrattat individwalment rigward drittijietu.

Emenda 130
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 d-
detentur tad-drittijiet f’xogħol jew 
f'reġistrazzjoni awdjo jkollu, f’kull ħin, il-
possibbiltà li jtemm l-istatus ta’ xogħol 
orfni.

Or. en

Emenda 131
Alexandra Thein

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

detentur tad-drittijiet f’xogħol ikollu, f’kull 
ħin, il-possibbiltà infurzabbli li jtemm l-
istatus ta’ xogħol orfni u, għal dak l-għan, 
għandu jistabbilixxi proċedura b'mod 
imgħaġġel, uniformi u rħisa.

Or. de

Emenda 132
Toine Manders

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 d-
detentur tad-drittijiet f’xogħol ikollu, f’kull 
ħin, il-possibbiltà reali li jtemm l-istatus ta’ 
xogħol orfni b’mod imgħaġġel, uniformi u 
effettiv f’termini ta’ spejjeż, fl-Istat 
Membru tal-għażla tiegħu.

Or. en

Emenda 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tmiem tal-istatus ta' xogħol orfni 
rigward detentur tad-drittijiet li jagħmel l-
identità tiegħu magħrufa m'għandux 
joħloq dubju dwar kuntratti li saru 
preċedentement għall-użu, f'konformità 
ma' din id-Direttiva, tax-xogħol li qabel 
kien orfni rigward dan id-detentur tad-
drittijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa regola ċara li tissalvagwardja l-ftehimiet magħmula għall-użu tal-
produzzjonijiet li jinkludu xogħol orfni wieħed jew aktar. Speċjalment għall-produzzjonijiet 
ta' xandir, il-ftehimiet isiru minn ħafna qabel ma l-materjal jiġi attwalment imxandar u b'hekk 
il-partijiet kollha involuti (inklużi edituri ta' programmi, dawk li jirreklamaw, eċċ.)jeħtieġu 
ċertezza legali.

Emenda 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) jitħallew jużaw xogħol orfni 
bil-modi li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) jitħallew jużaw xogħol orfni 
jew reġistrazzjoni awdjo bil-modi li ġejjin:

Or. en

Emenda 135
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) billi jagħmlu x-xogħol orfni 
disponibbli, skont it-tifsira tal-Artikolu 3 
tad-Direttiva 2001/29/KE;

(a) billi jagħmlu x-xogħol orfni jew ir-
reġistrazzjoni awdjo disponibbli, skont it-
tifsira tal-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2001/29/KE;

Or. en

Emenda 136
Jean-Marie Cavada
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) billi jagħmlu x-xogħol orfni 
disponibbli, skont it-tifsira tal-Artikolu 3 
tad-Direttiva 2001/29/KE;

(a) billi jikkomunikaw ix-xogħol orfni lill-
pubbliku, u anke jagħmluh disponibbli 
lill-pubbliku b'tali mod li l-membri tal-
pubbliku jistgħu jkollhom aċċess għalih 
minn post u f'ħin magħżul 
individwalment minnhom stess;

Or. fr

Emenda 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) bil-komunikazzjoni tax-xogħol orfni 
lill-pubbliku, u anke billi jagħmluh 
disponibbli lill-pubbliku, permezz ta' 
mezzi bil-fili jew mingħajr fili, sabiex 
kulħadd ikun jista' jkollu aċċess għalih 
minn post u f'ħin magħżul 
individwalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu permess skont il-kliem attwali tal-proposta huwa limitat għal użu fuq talba.
Konsegwentement, mhux se jkopri xandir mill-ġdid (jew kull xandir simultanju ta' tali xandir) 
tal-arkivji ta' min ixandar. Barra minn hekk, l-użu fuq talba huwa, fl-Artikolu 6(2), 
ġeneralment limitat għal ċertu użu fi ħdan "il-missjoni tas-servizz pubbliku" tal-utent. Dan 
ċertament sejjer jillimita l-libertà tal-Istati Membri biex isibu soluzzjonijiet xierqa oħra.

Emenda 138
Marielle Gallo, Piotr Borys
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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. 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.

Or. fr

Emenda 139
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 jew reġistrazzjonijiet 
awdjo 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.

Or. en

Emenda 140
Luis de Grandes Pascual
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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, 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.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-użu permess tax-xogħlijiet orfni fl-UE għandu jkun definit f'termini ristretti u marbuta mal-
objettivi ta' interess pubbliku bħal pereżempju l-preservazzjoni, ir-restawr u d-dispożizzjoni 
tal-aċċess għal skopijiet kulturali, ta' riċerka u edukattivi.

Emenda 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk, f'każ ta' xogħol orfni, detentur 
tad-drittijiet wieħed jew aktar ikun ġie 
identifikat iżda mhux lokalizzat, l-isem/l-
ismijiet tad-detentur(i) tad-drittijiet 
għandu/għandhom jiġi/jiġu indikat(i) 
f'kull użu tax-xogħol.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħal fl-Artikolu 7(1)(3) dawn l-arranġamenti għandhom japplikaw għal forom ta' użu mhux 
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kummerċjali.

Emenda 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li d-detenturi tad-drittijiet li jtemmu l-
istatus ta' orfni tax-xogħol, skont it-tifsira 
tal-Artikolu 5, jiġu remunerati mill-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għall-użu li jkun sar mix-
xogħol.

Or. fr

Emenda 143
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 il-paragrafu 1, iżommu 
r-rekords tat-tiftix diliġenti tagħhom u tar-
reġistru aċċessibbli għall-pubbliku tal-użu 
li sar. Dawk ir-rekords għandhom jiġu 
mfassla u implimentati sabiex jippermettu 
rabta ma' xulxin f'livell pan-Ewropew.

Or. fr

Emenda 144
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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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 jew reġistrazzjonijiet awdjo
skont il-paragrafu 1, iżommu r-rekords tat-
tiftix diliġenti tagħhom u tar-reġistru 
aċċessibbli għall-pubbliku tal-użu li sar.

Or. en

Emenda 145
Alexandra Thein

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) jistgħu jużaw xogħol orfni 
b’konformità mal-paragrafu 1, sakemm:

(1) l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) iżommu r-rekords tat-tiftix 
diliġenti tagħhom;
(2) l-organizzazzjonijiet izommu reġistri li 
huma aċċessibbli għall-pubbliku tal-użu 
tagħhom tax-xogħlijiet orfni;
(3) f'każ ta' xogħol orfni fejn id-detentur 
tad-drittijiet ikun ġie identifikat iżda 
mhux lokalizzat, l-isem tad-detentur tad-
drittijiet jiġi indikat f'kull użu tax-xogħol.
(4) id-detenturi tad-dritt li jtemmu l-
istatus ta' orfni tax-xogħol, skont it-tifsira 
tal-Artikolu 5, jiġu remunerati mill-
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organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għall-użu li jkun sar mix-
xogħol. Tali remunerazzjoni għanha tkun 
kumparabbli ma' remunerazzjoni ta' 
detentur ieħor tad-drittijiet magħruf u 
lokalizzat fl-istess xogħol u għall-istess 
użu.
id-detenturi tad-drittijiet jistgħu 
jikklejmjaw ir-remunerazzjoni tagħhom 
skont dan il-punt 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 146
Jean-Marie Cavada

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detenturi tad-drittijiet li jtemmu l-istatus 
ta' orfni tax-xogħol, skont it-tifsira tal-
Artikolu 5, jiġu remunerati mill-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għall-użu li jkun sar mix-
xogħol.

Or. fr

Emenda 147
Piotr Borys, Marielle Gallo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. f'każ ta' xogħol orfni fejn id-detentur 
tad-drittijiet ikun ġie identifikat iżda 
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mhux lokalizzat, l-isem tad-detentur tad-
drittijiet għandu jiġi indikat f'kull użu 
tax-xogħol.

Or. en

Emenda 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar
L-użijiet awtorizzati ta’ xogħlijiet orfni
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-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) iżommu r-rekords tat-tiftix 
diliġenti tagħhom;
(2) l-organizzazzjonijiet izommu reġistri li 
huma aċċessibbli għall-pubbliku tal-użu 
tagħhom tax-xogħlijiet orfni;
(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.
(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.
(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 
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lok għall-klejm.
2. l-Istati Membri jistgħu jagħżlu l-mezz li 
bih jiġi awtorizzat l-użu skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 u jibqgħu liberi li jagħżlu li 
jiddeċiedu dwar l-użu ta' kwalunkwe dħul 
li ma jiġix ikklejmjat wara l-iskadenza tal-
perjodu ffissat skont il-paragrafu 1(5).

Or. fr

Emenda 149
Luis de Grandes Pascual

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar
L-użijiet awtorizzati ta’ xogħlijiet orfni
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-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) iżommu r-rekords tat-tiftix 
diliġenti tagħhom;
(2) l-organizzazzjonijiet izommu reġistri li 
huma aċċessibbli għall-pubbliku tal-użu 
tagħhom tax-xogħlijiet orfni;
(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.
(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.
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(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.
2. l-Istati Membri jistgħu jagħżlu l-mezz li 
bih jiġi awtorizzat l-użu skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 u jibqgħu liberi li jagħżlu li 
jiddeċiedu dwar l-użu ta' kwalunkwe dħul 
li ma jiġix ikklejmjat wara l-iskadenza tal-
perjodu ffissat skont il-paragrafu 1(5).

Or. es

Emenda 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 
jew reġistrazzjoni awdjo għall-finijiet oħra 
minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 6(2), 
bil-kundizzjoni li:

Or. en

Emenda 151
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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;

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

Or. en

Emenda 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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.

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

Or. en

Emenda 153
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) jistgħu jikkummerċjalizzaw 
ix-xogħol orfni b'mod raġonevoli u bi 
skop tajjeb sal-ġurnata li fiha d-detentur 
tad-drittijiet jikklejmja x-xogħol u jtemm 
l-istatus ta' orfni skont l-Artikolu 5. Sa 
dik il-ġurnata id-detentur tad-drittijiet ma 
jiġix remunerat u l-leġiżlazzjoni dwar id-
dritt tal-awtur ma tkunx applikabbli.

Or. en

Emenda 154
Toine Manders
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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.

imħassar

Or. en

Emenda 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 jtemmu l-istatus 
ta' orfni tax-xogħol, skont it-tifsira tal-
Artikolu 5, jiġu renumerati skont tariffi 
fissi determinati mill-Istati Membri mill-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għall-użu li jkun sar mix-
xogħol;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan sħiħ ta' din id-Direttiva huwa li jipprovdi ċertezza legali lil-libreriji, mużewijiet u 
xandara li jibbenefikaw mid-Direttiva. Jekk detentur tad-drittijiet li jerġa' jidher ikollu d-dritt 
għal remunerazzjoni mhux speċifikata, ma jibqax ikun hemm ċertezza legali u l-Artikolu 7 
tad-Direttiva ma jibqax ikollu sinifikat.

Emenda 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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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 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 jew mir-reġistrazzjoni awdjo.

Or. en

Emenda 157
Toine Manders

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 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

(5) id-detenturi tad-drittijiet jistgħu 
jikklejmjaw ir-remunerazzjoni tagħhom 
skont il-punt (4) fi żmien ħames snin mid-
data tal-att li jagħti lok għall-klejm.
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għall-klejm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżgura armonizzazzjoni d-Direttiva għandha tispeċifika limitu ta' żmien fiss pjuttost 
milli tħalli f'idejn l-Istati Membri biex jiddeċiedu.

Emenda 159
Jean-Marie Cavada

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.

(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 tal-
isfruttament ta' xogħol li jagħti lok għall-
klejm.

Or. fr

Emenda 160
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. l-Istati Membri jistgħu jagħżlu l-mezz li 
bih jiġi awtorizzat l-użu skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 u jibqgħu liberi li jagħżlu li 
jiddeċiedu dwar l-użu ta' kwalunkwe dħul 
li ma jiġix ikklejmjat wara l-iskadenza tal-
perjodu ffissat skont il-paragrafu 1(5).

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu l-mezz li 
bih jiġi awtorizzat l-użu skont it-tifsira tal-
paragrafu 1. Huma għandhom jibqgħu 
liberi li jagħżlu li jiddeċiedu dwar l-użu ta' 
kwalunkwe dħul li ma jiġix ikklejmjat 
wara l-iskadenza tal-perjodu ffissat skont 
il-paragrafu 1(5). Madankollu, għandha 
tingħata preferenza għall-allokazzjoni ta' 
dak id-dħul għar-restawr u d-
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diġitizzazzjoni tax-xogħlijiet u għal miżuri 
li jassistu l-proċess kreattiv.

Or. fr

Emenda 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontinwazzjoni tal-applikazzjoni ta'
dispożizzjonijiet legali oħra

Konformità ma' dispożizzjonijiet legali 
oħra

Or. fr

Emenda 162
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr 
ħsara għall-arranġamenti tal-Istati 
Membri dwar id-diġitizzazzjoni tax-
xogħlijiet fuq skala kbira, bħal dawk 
relatati max-xogħlijiet li ma jkunux 
kummerċjalment disponibbli.

Or. fr

Emenda 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr 
ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar il-
ġestjoni ta’ drittijiet fuq xogħlijiet u fuq 
suġġetti protetti oħra, b’mod partikolari d-
dispożizzjonijiet dwar il-liċenzjar kollettiv, 
il-preżunzjonijiet legali ta’ rappreżentanza 
jew ta’ trasferiment, il-liċenzjar kollettiv 
obbligatorju jew kwalunkwe 
kombinament ta’ dawn, kemm jekk l-
imsemmija xogħlijiet jew materjal protett 
huma xogħol orfni fis-sens tal-Artikolu 2 
u kemm jekk le, b’konformità mal-liġijiet 
tal-UE u t-trattati internazzjonali dwar id-
dritt tal-awtur u d-drittijiet relatati. Fejn 
tali dispożizzjonijiet jeżistu jew huma 
introdotti, kull Stat Membru għandu 
jiżgura li l-benefiċjarji tal-Artikolu 1(1) 
huma legalment protetti rigward l-użu 
tagħhom ta' xogħlijiet jew ta' suġġetti 
protetti oħra kif liċenzjat jew permess 
skont tali dispożizzjonijiet.

Or. en

Justification

There is neither a provision on a possible solution for orphan works via a form of collective 
licensing nor any encouragement for Member States to introduce such a type of solution, 
whereas in a number of Member States arrangements of this kind have proven to be 
appropriate for both orphan works and broadcasters' archives. Although the preamble 
includes the wording "The proposal also clarifies the application of extended collective 
licences to works which are potentially orphan works", the proposal itself omits to provide for 
the possibility of such licensing arrangements if a Member State would prefer to take that 
approach. This issue is too important to deal with such a provision merely in a recital. 
Moreover, where such an approach is or will be taken, this Directive must create the 
necessary legal certainty for the cross-border effect.

Emenda 164
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Ġestjoni tad-drittijiet

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

Or. fr

Emenda 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
għandhom japplikaw fir-rigward tax-
xogħlijiet kollha msemmija fl-Artikolu 1 li 
huma protetti mil-leġiżlazzjoni tal-Istati 
Membri fil-qasam tad-drittijiet tal-awtur, 
fil-[data tat-traspożizzjoni].

1. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
għandhom japplikaw fir-rigward tax-
xogħlijiet jew reġistrazzjonijiet awdjo
kollha msemmija fl-Artikolu 1 li huma 
protetti mil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri 
fil-qasam tad-drittijiet tal-awtur, fil-[data 
tat-traspożizzjoni].

Or. en

Emenda 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

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 
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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.

id-Direttiva l-benefiċjarji għajr dawk 
imniżżla fl-Artikolu 1(1), u x-xogħlijiet 
jew suġġetti protetti li bħalissa mhumiex 
inklużi f'dan l-ambitu, b'mod partikolari 
ritratti waħedhom 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 mużewijiet, libreriji, eċċ, huma neċessarji jekk irridu li xogħlijiet orfni 
jkunu disponibbli lil pereżempju dawk li jaħdmu films dokumentarji li jixtiequ jinkludu filmat 
storiku, jew, b'mod ġenerali, lil kwalunkwe intraprenditur fis-settur kulturali li jixtieq jagħmel 
użu mill-wirt kulturali komuni tal-Ewropa f'xogħlijiet ġodda. Xogħlijiet mhux ippubblikati 
huma ta' importanza kulturali kbira, peress li ħafna mix-xogħlijiet fil-kollezzjonijiet tal-
mużewijiet u l-libreriji jaqgħu taħt din il-kategorija. Din id-Direttiva huwa punt ta' bidu 
għall-indirizzar tal-kwistjoni ta' xogħlijiet orfni, iżda żgur li mhijiex soluzzjoni kompleta.

Emenda 167
Rolandas Paksas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha taġġorna 
regolarment (tal-anqas kull sentejn) il-
lista tal-korpi msemmija fl-Artikolu 1(1) li 
huma responsabbli għall-ġestjoni tax-
xogħlijiet orfni.

Or. lt

Emenda 168
Sajjad Karim

Proposta għal direttiva
Anness – punt 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-assoċjazzjoni tal-pubblikaturi fil-
pajjiż rispettiv u l-assoċjazzjonijiet ta’ 
awturi u ġurnalisti;

(a) Il-pubblikaturi u l-assoċjazzjoni tal-
pubblikaturi fil-pajjiż rispettiv u l-
assoċjazzjonijiet ta’ awturi u ġurnalisti;

Or. en

Emenda 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

Proposta għal direttiva
Anness – punt 5 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Il-credits u informazzjoni oħra li 
tidher fuq l-ippakkettar tax-xogħol;

Or. en

Emenda 170
Piotr Borys, Marielle Gallo

Proposta għal direttiva
Anness – punt 5 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Bażijiet ta’ dejta/listi ta' sħubiji tal-
assoċjazzjonijiet jew istituzzjonijiet kollha 
rilevanti li jirrappreżentaw il-kategorija 
rilevanti tad-detentur tad-drittijiet.

Or. en


