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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

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

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

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti użijiet 
permessi ta’ xogħlijiet orfni
(COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0289),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 49 u 56(114) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0138/2011),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-21 ta’ 
Settembru 20111,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni 
(A7-0000/2011),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku u organizzazzjonijiet 

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku u organizzazzjonijiet 

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

tax-xandir stabbiliti fl-Istati Membri huma 
impenjati fid-diġitalizzazzjoni fuq skala 
kbira tal-kollezzjonijiet jew arkivji 
tagħhom biex joħolqu Libreriji Diġitali 
Ewropej. Dawn jikkontribwixxu għall-
konservazzjoni u t-tixrid tal-wirt kulturali 
Ewropew, li huwa importanti wkoll għall-
ħolqien ta’ Libreriji Diġitali Ewropej bħall-
Europeana It-teknoloġiji għad-
diġitalizzazzjoni massiva ta’ materjal 
stampat u għat-tfittxija u l-indiċjar isaħħu 
l-valur tar-riċerka tal-kollezzjonijiet tal-
libreriji.

Or. pl

Emenda 2

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-
diġitalizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet 
soġġetti għal protezzjoni tad-dritt tal-
awtur li għalihom ma jkun ġie identifikat l-
ebda detentur tad-dritt 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.

Or. pl
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Emenda 3

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-
dritt għar-riproduzzjoni u li jagħmlu x-
xogħol tagħhom disponibbli għall-
pubbliku, kif armonizzati skont id-
Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur 
qabel id-diġitalizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

Or. pl

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. pl

Emenda 6

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, 
materjal ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
tax-xandir għandu jinftiehem li jinkludi 
xogħlijiet ikkummissjonati minn tali 
organizzazzjonijiet għall-isfruttar esklussiv 
tagħhom.

Or. pl
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Emenda 7

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 jew 
imxandra fit-territorju ta’ Stat Membru.

Or. pl

Emenda 8

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 awtorizzati oħrajn.

Or. pl

Emenda 9

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’ 

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

ta’ detenturi tad-dritt magħrufa jew 
identifikati.

Or. pl

Emenda 10

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 li fit-
territorju tiegħu ix-xogħol ikun 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.

Or. pl

Emenda 11

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-dritt 
jippreżentaw ruħhom biex jikklejmjaw 
xogħlijiethom, huwa xieraq li jkollhom il-
possibilità li jtemmu l-istatus ta’ xogħol 
orfni ta’ dawk ix-xogħlijiet.

Or. pl



PR\878512MT.doc 11/26 PE472.338v01-00

MT

Emenda 12

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-
wirt kulturali tagħhom.

(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 jagħmlu xogħlijiet orfni 
disponibbli u jirriproduċuhom, skont it-
tifsira tad-Direttiva 2001/29/KE, sakemm 
tali użu jissodisfa l-missjoni ta’ interess 
pubbliku tagħhom, b’mod partikolari l-
konservazzjoni, ir-restawr u l-
provvediment ta’ aċċess kulturali u 
edukattiv għax-xogħlijiet miżmuma fil-
kollezzjonijiet tagħhom. L-istituzzjonijiet 
tal-wirt ċinematografiku għandhom, għall-
għanijiet ta’ din id-Direttiva, jinkludu 
organizzazzjonijiet nominati mill-Istati 
Membri biex jiġbru, jikkatalogaw u 
jirrestawraw films li jagħmlu parti mill-
wirt kulturali tagħhom.

Or. pl

Emenda 13

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-

(18) L-arranġamenti kuntrattwali jista' 
jkollhom irwol fit-tkattir tad-
diġitalizzazzjoni tal-wirt storiku Ewropew 
billi hu mifhum li l-libreriji, l-
istituzzjonijiet edukattivi, il-mużewijiet 
jew l-arkivji u l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u l-organizzazzjonijiet 



PE472.338v01-00 12/26 PR\878512MT.doc

MT

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.

tax-xandir jistgħu, bil-ħsieb li jwettqu l-
użu permess minn din id-Direttiva, 
jikkonkludu ftehim ma’ sħab kummerċjali 
għad-diġitalizzazzjoni tax-xogħlijiet orfni u 
jagħmluhom disponibbli. Dawn l-
arranġamenti jistgħu jinkludu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji minn dawn is-
sħab.

Or. pl

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex jitrawwem l-aċċess taċ-
ċittadini tal-Unjoni għall-wirt kulturali tal-
Ewropa, huwa meħtieġ wkoll li jiġi żgurat 
li xogħlijiet orfni li jkunu ġew diġitizzati u 
jkunu disponibbli għall-pubbliku f’xi Stat 
Membru, ikunu disponibbli wkoll fi Stati 
Membri oħrajn. Libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, istituzzjonijiet edukattivi, 
mużewijiet, arkivji, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir tas-servizz pubbliku li jużaw 
xogħlijiet orfni biex jissodisfaw 
missjonijiet ta' interess pubbliku għandhom 
ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħlijiet 
disponibbli għall-pubbliku fi Stati Membri 
oħra.

(19) Sabiex jitrawwem l-aċċess taċ-
ċittadini tal-Unjoni għall-wirt kulturali tal-
Ewropa, huwa meħtieġ wkoll li jiġi żgurat 
li xogħlijiet orfni li jkunu ġew diġitizzati u 
jkunu disponibbli għall-pubbliku f’xi Stat 
Membru, ikunu disponibbli wkoll fi Stati 
Membri oħrajn. Libreriji, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir li jużaw 
xogħlijiet orfni biex jissodisfaw 
missjonijiet ta' interess pubbliku għandhom 
ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħlijiet 
disponibbli għall-pubbliku fi Stati Membri 
oħra.

Or. pl
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Emenda 15

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

Or. pl

Emenda 16

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' 

(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 
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.
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applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. pl

Emenda 17

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 ċerti tipi ta’
użu ta’ xogħlijiet orfni li jsir minn libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, stabbilimenti 
edukattivi jew mużewijiet stabbiliti fl-
Istati Membri kif ukoll minn arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir.

Or. pl

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – kliem introduttorju

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 għal 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. pl
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Emenda 19

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, jew

Or. pl

Emenda 20

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) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi, jew

Or. pl

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għax-xogħlijiet imsemmija fil-
paragrafu 2, din id-Direttiva għandha 
tapplika wkoll għx-xogħlijiet li jkunu 
jinsabu fihom inklużi arti tal-ġmiel, 
ritratti, illustrazzjonijiet, disinni, 
arkitettura, abbozzi ta’ dawn ix-xogħlijiet 
u xogħlijiet oħra.
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Or. pl

Emenda 22

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 soġġett għad-dritt tal-awtur
għandu jitqies bħala xogħol orfni jekk id-
detentur tad-dritt fuq ix-xogħol ma jkunx 
identifikat jew, anki jekk jiġi identifikat, 
ma jkunx jista’ jinstab minkejja li 
titwettaq tfittxija diliġenti għad-detentur 
tad-dritt u tiġi rreġistrata skont l-
Artikolu 3.

Or. pl

Emenda 23

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-dritt wieħed u tal-inqas ma jkunx 
identifikat u misjub wieħed mid-detenturi 
tad-dritt, dak ix-xogħol għandu jitqies 
bħala xogħol orfni sakemm id-detenturi l-
oħrajn tad-drittijiet jibqgħu mhux 
identifikati minkejja li titwettaq tfittxija 
diliġenti u tiġi rreġistrata skont l-
Artikolu 3.

Or. pl
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Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 
huma bla ħsara għad-drittijiet ta’ detentur 
tad-dritt li jkun ġie identifikat jew misjub.

Or. pl

Emenda 25

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

Or. pl

Emenda 26

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 inkwistjoni għandhom 
jiġu determinati minn kull Stat Membru, 
b’konsultazzjoni mad-detenturi tad-dritt u 
l-utenti, u tal-inqas jinkludu s-sorsi 
elenkati fl-Anness.



PE472.338v01-00 18/26 PR\878512MT.doc

MT

Or. pl

Emenda 27

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 ix-xogħol ikun ġie ppubblikat jew 
imxandar għall-ewwel darba. It-tfittxija 
għandha titwettaq b’bona fide u f’ambitu 
raġonevoli qabel l-użu tax-xogħol.

Or. pl

Emenda 28

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.

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

Or. pl

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din id-Direttiva hija bla ħsara għall-
arranġamenti fl-Istati Membri fir-rigward 
tal-ġestjoni tad-drittijiet bħal liċenzji 
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kollettivi estiżi.

Or. pl

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta iktar minn detentur tad-dritt wieħed 
ikun intitolat għad-dritt tal-awtur, kull 
wieħed mid-detenturi tad-dritt ikollu l-
possibilità li jtemm l-istatus ta’ xogħol 
orfni fir-rigward tad-drittijiet li jkunu 
intitolati għalihom.

Or. pl

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Xogħol għandu jitlef l-istatus tiegħu 
ta’ xogħol orfni biss jekk jiġu identifikati 
jew misjuba d-detenturi tad-dritt kollha.

Or. pl

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

it-tifsira tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2001/29/KE.

Or. pl

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Din id-Direttiva hija mingħajr ħsara 
għal-libertà kuntrattwali ta' dawn l-
organizzazzjonijiet filwaqt li jwettqu l-
missjonijiet ta' interess pubbliku tagħhom

3. Din id-Direttiva hija mingħajr ħsara 
għal-libertà kuntrattwali ta' dawn l-
organizzazzjonijiet filwaqt li jwettqu l-
missjonijiet ta' interess pubbliku tagħhom, 
b’mod partikolari l-ftehimiet ta’ sħubija 
bejn il-pubbliku u l-privat.

Or. pl

Emenda 34

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.

imħassar

Or. pl
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Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) li jużaw xogħol orfni 
b’konformità mal-Artikolu 6(2):
1) iżommu r-rekords tat-tiftix diliġenti 
tagħhom;
2) iżommu reġistri aċċessibbli għall-
pubbliku tal-użu tagħhom tax-xogħlijiet 
orfni;
3) jindikaw, fi kwalunkwe każ ta’ użu ta’ 
xogħol orfni fejn id-detentur tad-dritt 
ikun ġie identifikat iżda mhux lokalizzat, 
l-isem tad-detentur tad-dritt;

Or. pl

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) biex jużaw xogħlijiet orfni 
għall-finijiet oħra minbarra dawk 
imsemmija fl-Artikolu 6(2), bil-
kundizzjoni li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 6(4a), u:

Or. pl
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Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. pl

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. pl

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. pl
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Emenda 40

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, għall-użu li jkun sar mix-
xogħol mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
fl-Artikolu 1(1) jirċievu remunerazzjoni 
ġusta.

Or. pl

Emenda 41

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-dritt iżommu d-dritt 
tagħhom għal remunerazzjoni ġusta skont 
il-punt (4) fi żmien iffissat mill-Istati 
Membri u li ma għandux ikun inqas minn 
ħames snin mid-data tal-att li jagħti lok 
għall-klejm.

Or. pl

Emenda 42

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, 

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] jew 
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fil-[data tat-traspożizzjoni]. suċċessivament.

Or. pl

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa 
mhux iktar tard minn […]. Huma 
għandhom jikkomunikaw minn qabel lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa 
[sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva]. Huma għandhom jikkomunikaw 
minn qabel lill-Kummissjoni t-test ta' dawk 
id-dispożizzjonijiet u tabella ta' 
korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Or. pl

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tibqa' tirrevedi 
kontinwament l-iżvilupp tas-sorsi ta' 
informazzjoni dwar id-drittijiet, u għandha 
tressaq rapport dwar il-possibbiltà li 
tinkludi fl-ambitu tal-applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva, xogħlijiet jew materjal ta' 
suġġetti protett li bħalissa mhumiex inklużi 
f'dan l-ambitu, b'mod partikolari 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.
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Or. pl

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Anness – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Anness – punt 1 – subpunt a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Depożitu legali; a) Katalogi tad-depożitu legali;

Or. pl

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Anness – punt 3 – subpunt b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Depożitu legali; b) Katalogi tad-depożitu legali;

Or. pl
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Emenda 48

Proposta għal direttiva
Anness – punt 5 – subpunt a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Depożitu legali; a) Katalogi tad-depożitu legali;

Or. pl


