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Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) It-Trattat jipprovdi għat-twaqqif 

ta' suq intern u l-istituzzjoni ta' sistema li 

jiżgura li l-kompetizzjoni fis-suq intern 

ma tkunx inġusta. L-armonizzazzjoni tal-

liġijiet tal-Istati Membri dwar id-drittijiet 

tal-awtur u drittijiet relatati 

tikkontribwixxi għall-kisba ta' dawn l-

għanijiet. 

(1) It-teknoloġiji diġitali jistgħu jtejbu 

l-aċċess taċ-ċittadini għall-informazzjoni 

u l-kultura u jipprovduhom b'għażla usa' 

u aktar varjata ta' prodotti u servizzi 

pubbliċi u/jew kummerċjali. Madankollu, 

is-Suq Uniku Diġitali se jinkoraġġixxi 

wkoll aktar konċentrazzjoni, monopolji u 

inugwaljanzi bejn l-Istati Membri, u dan 

jimmina l-produzzjoni nazzjonali u 

jagħmel il-ħajja partikolarment diffiċli 

għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs 

medju, li se jsibu lilhom infushom 

inkapaċi li jikkompetu f'kundizzjonijiet li 

ma huma ekwi xejn ma' kumpaniji 

multinazzjonali dominanti. Is-suq Uniku 

Diġitali se jkollu wkoll implikazzjonijiet 

serji għad-dritt għall-kultura, id-diversità 

kulturali u l-multilingwiżmu. 

 Il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri 

States fir-rigward tad-drittijiet tal-awtur u 

drittijiet relatati f'dinja diġitali 

komprensiva jenħtieġ li tikkontribwixxi 

għall-kisba tal-għanijiet li ġejjin: l-iżgurar 

tad-demokratizzazzjoni tal-aċċess għall-

kultura, b'mod partikolari l-libertà ta' 

twettiq, tgawdija u ħolqien kulturali; id-

difiża tal-kultura bħala servizz pubbliku 

meta mqabbel ma' komodità ċirkoskritta u 

strettament kummerċjabbli; id-difiża tal-

multilingwiżmu u d-diversità kulturali 

kontra t-tfaqqir minn forzi tas-suq 
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monolitiċi; l-iżgurar ta' aċċess għall-

edukazzjoni u l-għarfien fuq bażi aktar 

demokratika; l-iżgurar ta' remunerazzjoni 

ġusta għall-awturi u għall-ħallieqa, li 

m'għandhiex neċessarjament tkun 

inkompatibbli mal-usa' ċirkulazzjoni 

possibbli u t-tgawdija tax-xogħlijiet 

tagħhom; il-ħarsien tal-libertà tal-utenti u 

l-protezzjoni tagħhom mill-penalizzazzjoni 

billi jiġu evitati l-introduzzjoni ta' metodi 

ta' sorveljanza dittatorjali u ċ-ċensura 

diġitali; li l-benefiċjarji materjali jsiru 

responsabbli għall-miżapproprjazzjoni tal-

valur miżjud mill-kondiviżjoni u t-tlugħ 

ta' kontenut protett bid-drittijiet tal-awtur 

u drittijiet relatati. 

Or. pt 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Din l-inċertezza legali jenħtieġ li 

tiġi indirizzata billi tkun prevista 

eċċezzjoni obbligatorja għall-

organizzazzjonijiet ta' riċerka għad-dritt ta' 

riproduzzjoni kif ukoll għad-dritt li ma 

titħalliex issir estrazzjoni minn bażi tad-

dejta. 

(10) Din l-inċertezza legali jenħtieġ li 

tiġi indirizzata billi tkun prevista 

eċċezzjoni obbligatorja għall-

organizzazzjonijiet ta' riċerka għad-dritt ta' 

riproduzzjoni kif ukoll għad-dritt li ma 

titħalliex issir estrazzjoni minn bażi tad-

dejta. 

L-eċċezzjoni l-ġdida għandha tkun bla 

ħsara għall-eċċezzjoni obbligatorja 

eżistenti dwar atti temporanji ta' 

riproduzzjoni stabbiliti fl-Artikolu 5(1) tad-

Direttiva 2001/29, li għandhom ikomplu 

japplikaw għal tekniki tal-estrazzjoni ta' 

testita'dejta li ma jinvolvux it-teħid ta' kopji 

li jmorru lil hinn mill-ambitu ta' din l-

eċċezzjoni. L-organizzazzjonijiet ta' riċerka 

jenħtieġ li jibbenefikaw ukoll mill-

eċċezzjoni meta jkunu involuti fis-sħubijiet 

pubbliċi-privati. 

Jenħtieġ li l-eċċezzjoni l-ġdida tkun bla 

ħsara għall-eċċezzjoni obbligatorja 

eżistenti dwar atti temporanji ta' 

riproduzzjoni stabbiliti fl-Artikolu 5(1) tad-

Direttiva 2001/29, li jenħtieġ li jkomplu 

japplikaw għal tekniki tal-estrazzjoni ta' 

testi ta'dejta li ma jinvolvux it-teħid ta' 

kopji li jmorru lil hinn mill-ambitu ta' din l-

eċċezzjoni. L-organizzazzjonijiet ta' riċerka 

jenħtieġ li jibbenefikaw ukoll mill-

eċċezzjoni meta jkunu involuti fis-sħubijiet 

pubbliċi-privati. Jenħtieġ li l-

istabbilimenti edukattivi u l-istituzzjonijiet 

tal-wirt kulturali li jmexxu riċerka 

xjentifika jew li jkunu responsabbli mill-

protezzjoni tal-wirt kulturali wkoll ikunu 

koperti mill-eċċezzjoni dwar l-estrazzjoni 

ta' testi u ta' dejta. L-estrazzjoni tat-test u 

tad-dejta jenħtieġ li tgħin biex 

tippromwovi r-riċerka u l-innovazzjoni 

bħala tali u jenħtieġ li tkun awtorizzata 

wkoll għal skopijiet oħra minbarra dawk 

purament xjentifiċi, filwaqt li l-firxa ta' 
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organizzazzjonijiet koperti mill-eċċezzjoni 

jenħtieġ li tiġi estiża fejn jitqies xieraq, 

sakemm l-attivitajiet tagħhom ikunu fl-

interess pubbliku. Ir-riproduzzjonijiet u l-

estrazzjonijiet għall-iskop ta' estrazzjoni 

ta' test u ta' dejta jridu jiġu maħżuna 

b'mod sikur, filwaqt li jenħtieġ li jiġi 

żgurat li l-kopji jintużaw għar-riċerka 

xjentifika u t-trasferiment tal-għarfien u 

l-kondiviżjoni bejn l-organizzazzjonijiet 

tar-riċerka, l-istabbilimenti edukattivi, l-

istituzzjonijiet tal-wirt kulturali u korpi 

oħra li għandhom jiġu ddefiniti mill-Istati 

Membri. 

Or. pt 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-eċċezzjoni jew limitazzjoni 

għandha tkopri l-użi diġitali ta' xogħlijiet u 

materjal tematiku ieħor biex isostnu, 

isaħħu jew jikkomplementaw it-tagħlim, 

inklużi attivitajiet ta' tagħlim relatati. 

(16) L-eċċezzjoni jew limitazzjoni 

jenħtieġ li tkopri l-użi diġitali ta' xogħlijiet 

u materjal tematiku ieħor biex isostnu, 

isaħħu jew jikkomplementaw it-tagħlim, 

inklużi attivitajiet ta' tagħlim relatati. 

L-użu tax-xogħlijiet jew suġġett ieħor 

skont l-eċċezzjoni jew limitazzjoni 

għandhom ikunu biss fil-kuntest ta' 

attivitajiet ta' taħriġ u tagħlim imwettqa 

taħt ir-responsabbiltà ta' stabbilimenti 

edukattivi, inkluż matul l-eżamijiet, u 

jkunu limitati għal dak li huwa meħtieġ 

għall-iskop ta' dawn l-attivitajiet. 

L-użu tax-xogħlijiet jew suġġett ieħor 

skont l-eċċezzjoni jew limitazzjoni 

jenħtieġ li jkunu biss fil-kuntest ta' 

attivitajiet ta' taħriġ u tagħlim imwettqa 

taħt ir-responsabbiltà ta' stabbilimenti 

edukattivi, inkluż matul l-eżamijiet, u li 

jkunu limitati għal dak li huwa meħtieġ 

għall-iskop ta' dawn l-attivitajiet. 

L-eċċezzjoni jew limitazzjoni għandha 

tkopri ż-żewġ użi permezz ta' mezzi 

diġitali fil-klassi u użi online permezz ta' 

netwerk elettroniku sigur tal-istabbiliment 

edukattiv, li l-aċċess għalihom għandu 

jkun protett, b'mod partikolari permezz ta' 

proċeduri ta' awtentikazzjoni. L-eċċezzjoni 

jew limitazzjoni għandha tinftiehem bħala 

li tkopri l-ħtiġijiet speċifiċi ta' aċċessibbiltà 

għall-persuni b'diżabbiltà fil-kuntest ta' 

illustrazzjoni għat-tagħlim. 

L-eċċezzjoni jew limitazzjoni jenħtieġ li 

tkopri ż-żewġ użi permezz ta' mezzi 

diġitali fil-klassi u użi online permezz tan-

netwerk elettroniku sigur tal-istabbiliment 

edukattiv, li l-aċċess għalihom jenħtieġ li 

jkun protett, b'mod partikolari permezz ta' 

proċeduri ta' awtentikazzjoni. L-eċċezzjoni 

jew limitazzjoni jenħtieġ li tinftiehem 

bħala li tkopri l-ħtiġijiet speċifiċi ta' 

aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabbiltà fil-

kuntest ta' illustrazzjoni għat-tagħlim. L-

eċċezzjoni jew limitazzjoni jenħtieġ li 

tinftiehem bħala li tkopri: l-użu għal 

skopijiet edukattivi ta' xogħlijiet u 

kontenut protett ieħor minn mużewijiet, 

libreriji, kumpaniji ta' taħriġ jew dawk li 

jipprovdu taħriġ għall-persunal tagħhom; 
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sitwazzjonijiet fejn jeżisti netwerk 

elettroniku sigur li jista' jkun hemm 

aċċess għalih biss minn studenti, ġenituri, 

tuturi u persunal tat-tagħlim; konferenzi, 

sessjonijiet ta' ħidma u avvenimenti 

edukattivi oħra organizzati barra l-

istituzzjoni edukattiva; riżorsi edukattivi 

miftuħa, komunitajiet ta' tagħlim miftuħ 

u korsijiet ta' tagħlim miftuħ u mill-

bogħod; 

Or. pt 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) L-Istati Membri għandhom, fil-

qafas stipulat f'din id-Direttiva, ikollhom 

il-flessibbiltà li jagħżlu t-tip speċifiku ta' 

mekkaniżmu li jippermetti l-liċenzjar għal 

xogħlijiet li mhumiex fis-suq biex jestendu 

għad-drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet li 

mhumiex rappreżentati mill-

organizzazzjoni rilevanti ta' mmaniġġjar 

kollettiv, b'konformità mat-tradizzjonijiet 

legali, il-prattiki jew iċ-ċirkustanzi 

tagħhom. Tali mekkaniżmi jistgħu 

jinkludu l-liċenzjar kollettiv estiż u 

preżunzjonijiet ta' rappreżentazzjoni. 

(23) L-Istati Membri jenħtieġ li, fil-

qafas stipulat f'din id-Direttiva, jgħinu 

jissimplifikaw l-arranġamenti rigward l-

użu ta' xogħlijiet li mhumiex fis-suq minn 

istituzzjonijiet tal-wirt kulturali, 

jistabbilixxu l-libertà ta' aċċess għal 

skopijiet mhux kummerċjali għal 

xogħlijiet li mhumiex fis-suq li jiffurmaw 

parti minn kollezzjonijiet u jkunu 

disponibbli online minn istituzzjonijiet tal-

wirt kulturali. 

Or. pt 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Stampa libera u pluralista hija 

essenzjali biex ikun żgurat ġurnaliżmu ta' 

kwalità u l-aċċess taċ-ċittadini għall-

informazzjoni. Din tagħti kontribut 

fundamentali għal dibattitu pubbliku u 

għall-funzjonament tajjeb ta' soċjetà 

demokratika. Fit-tranżizzjoni mill-

istampar għar-realtà diġitali, il-

pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-

istampa qed jaffaċċjaw problemi fil-

liċenzjar għall-użu online tal-

pubblikazzjonijiet tagħhom u b'hekk 

jirkupraw l-investimenti tagħhom. Fin-

nuqqas ta' rikonoxximent ta' pubblikaturi 

tal-istampa pubblikazzjonijiet bħala 

detenturi tad-drittijiet, il-liċenzjar u l-

infurzar fl-ambjent diġitali huma ta' spiss 

kumplessi u ineffiċjenti. 

(31) Stampa libera u pluralista hija 

essenzjali biex ikun żgurat ġurnaliżmu ta' 

kwalità u l-aċċess taċ-ċittadini għall-

informazzjoni. Din tagħti kontribut 

fundamentali għad-dibattitu pubbliku u d-

demokrazija. Is-sjieda tal-midja saret 

dejjem aktar ikkonċentrata u ddominata 

mill-parteċipazzjonijiet azzjonarji 

finanzjarji fil-konglomerati ewlenin. Dan 

kien akkumpanjat b'kundizzjonijiet aktar 

prekarji ta' impjieg għall-ġurnalisti 

b'mewġa ta' sensji li qed tikber, li jnaqqas 

mill-kwalità, l-eżattezza u l-pluralità tar-

rappurtar. It-tranżizzjoni mill-istampar 

għall-midja diġitali media ġabet magħha 

problemi ġodda ġewwa s-settur. F'għadd 

ta' Stati Membri li segwew ir-

rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni, is-

sejbiet huma kontradittorji u, u f'ċerti 

każijiet jagħtu lok għal tħassib, billi 

jidhru li jmorru kontra l-għanijiet segwiti. 

Dan jitlob riflessjoni aktar fil-fond jekk 

iridu jinstabu soluzzjonijiet xierqa, li 

wieħed iħoss li jenħtieġ li jseħħu barra 

mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-

direttiva. 

Or. pt 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament ta' 

kwalunkwe ftehim ta' liċenzjar, il-fornituri 

ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jaħżnu u li jagħtu aċċess lill-pubbliku 

għal ammonti kbar ta' xogħlijiet protetti 

mid-drittijiet tal-awtur jew materji oħra 

mtellgħa mill-utenti tagħhom għandhom 
jieħdu miżuri xierqa u proporzjonati biex 

jiżguraw il-protezzjoni ta' xogħlijiet jew 

materja oħra, bħall-implimentazzjoni ta' 

teknoloġiji effettivi. Dan l-obbligu għandu 

japplika wkoll meta l-fornituri ta' servizzi 

tas-soċjetà tal-informazzjoni jkunu 

eliġibbli għall-eżenzjoni mir-

responsabbiltà prevista fl-Artikolu 14 tad-

Direttiva 2000/31/KE. 

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq 

ta' kwalunkwe ftehim ta' liċenzjar, il-

fornituri tas-servizzi tal-kontenut online li 

huma attivament u direttament involuti fl-

attività li biha l-utenti jitħallew itellgħu l-

materjal, filwaqt li jagħmlu x-xogħlijiet 

disponibbli għall-pubbliku u 

jippromwovuhom, jenħtieġ li jieħdu miżuri 

xierqa u proporzjonati biex jiżguraw il-

protezzjoni ta' xogħlijiet jew materjal 

tematiku ieħor. Tali miżuri jenħtieġ li 

jirrispettaw id-Dikjarazzjoni Universali 

tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-liġijiet 

fundamentali tal-Istati Membri u jenħtieġ 

li ma jimponux obbligu ġenerali fuq il-

fornituri tal-kontenut online biex 

jimmonitorjaw l-informazzjoni li 

jittrażmettu jew jaħżnu. Dawn il-miżuri 

xierqa u proporzjonati jenħtieġ li jkunu r-

riżultat ta' ftehim konkluż wara proċess 

estensiv ta' djalogu kostruttiv u 

trasparenti u ta' kooperazzjoni bejn il-

fornituri tal-kontenut online, l-

assoċjazzjonijiet tal-utenti u l-

organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-

awturi, l-ħallieqa u detenturi oħrajn tad-

drittijiet tal-awtur fl-Istati Membri. 

Or. pt 

 


