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5.9.2018 A8-0245/120 

Emenda  120 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Artikolu 5(5) u l-ewwel, it-tielet u l-

ħames subparagrafi tal-Artikolu 6(4) tad-

Direttiva 2001/29/KE għandhom japplikaw 

l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet previsti 

taħt dan it-Titolu. 
 

L-Artikolu 5(5) u l-ewwel, it-tielet u l-

ħames subparagrafi tal-Artikolu 6(4) tad-

Direttiva 2001/29/KE għandhom japplikaw 

l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet previsti 

taħt dan it-Titolu. L-eċċezzjonijiet previsti 

mit-Titolu II ta' din id-Direttiva ma 

jistgħux jiġu esklużi mill-kuntratti.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Emenda  121 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-użu ta' xogħlijiet li mhumiex fis-suq 

minn istituzzjonijiet tal-wirt kulturali 

1. L-Istati Membri għandhom 

jipprevedu li meta organizzazzjoni ta' 

mmaniġġjar kollettiv, f'isem il-membri 

tagħha, tikkonkludi liċenzja mhux 

esklussiva għal skopijiet mhux 

kummerċjali ma' istituzzjoni tal-wirt 

kulturali għad-diġitizzazzjoni, id-

distribuzzjoni, il-komunikazzjoni lill-

pubbliku u t-tqegħid għad-disponibbiltà 

ta' xogħlijiet li mhumiex fis-suq jew 

materji oħra li jkunu permanentament fil-

kollezzjoni tal-istituzzjoni, tali liċenzja 

mhux esklussiva tista' tiġi estiża jew 

preżunta li tapplika għal detenturi tad-

drittijiet tal-istess kategorija bħal dawk 

koperti mil-liċenzja li mhumiex 

rappreżentati mill-organizzazzjoni tal-

immaniġġjar kollettiv, sakemm: 

(a) l-organizzazzjoni ta' mmaniġġjar 

kollettiv għandha, abbażi ta' mandati mid-

detenturi tad-drittijiet, li jirrappreżentaw 

b'mod mifrux lid-detenturi tad-drittijiet 

fil-kategorija tax-xogħlijiet jew materji 

oħra u tad-drittijiet li huma s-suġġett tal-

liċenzja: 

(b) huwa garantit trattament ugwali 

lid-detenturi tad-drittijiet kollha f'dak li 

L-użu ta' xogħlijiet li mhumiex fis-suq 

minn istituzzjonijiet tal-wirt kulturali 

1. B'kont meħud tas-sitwazzjoni u l-

leġiżlazzjoni tagħhom, l-Istati Membri 

għandhom jikkontribwixxu għall-

istabbiliment ta' skemi ssimplifikati li 

jipprevedu l-libertà ta' aċċess, għal 

skopijiet mhux kummerċjali, ta' xogħlijiet 

li m'għadhomx fis-suq li jinkludu 

kollezzjonijiet u li huma disponibbli 

online bis-saħħa ta' istituzzjonijiet tal-wirt 
kulturali. 
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għandu x'jaqsam mat-termini tal-liċenzja; 

(c) id-detenturi tad-drittijiet kollha 

jistgħu f'kull ħin joġġezzjona li xogħlijiet 

jew materji oħra tagħhom jitqiesu bħala li 

mhumiex fis-suq u jeskludu l-

applikazzjoni tal-liċenzja għax-xogħlijiet 

jew materji oħra tagħom. 

2. Xogħol jew materji oħra 

għandhom jitqiesu li mhumiex fis-suq 

meta x-xogħol jew materja oħra kollha, 

fit-traduzzjonijiet, verżjonijiet u 

manifestazzjonijiet kollha tagħhom, ma 

jkunux disponibbli għall-pubbliku 

permezz tal-mezzi tas-soltu tal-kummerċ u 

ma jistgħux jiġu mistennija li jkunu. 

L-Istati Membri għandhom, 

b'konsultazzjoni mad-detenturi tad-

drittijiet, l-organizzazzjonijiet ta' 

mmaniġġjar kollettiv u l-istituzzjonijiet 

tal-wirt kulturali, jiżguraw li r-rekwiżiti 

użati biex jiġi ddeterminat jekk xogħlijiet 

u materji oħra jistgħux jiġu awtorizzati 

b'konformità mal-paragrafu 1 ma 

jmorrux lil hinn minn dak meħtieġ u 

raġonevoli u ma jipprekludix il-

possibbiltà li jiddeterminaw l-istatus 

mhux kummerċjali ta' kollezzjoni bħala 

entità sħiħa, meta jista' jiġi preżunt li x-

xogħlijiet jew il-materji l-oħra fil-

kollezzjoni mhumiex fis-suq. 

3. L-Istati Membri għandhom 

jipprevedu li jittieħdu miżuri xierqa ta' 

reklamar dwar: 

(a) il-proċess li bih xogħolijiet jew 

materji oħra jitqiesu bħala li mhumiex 

fis-suq; 

(b) il-liċenzja, u b'mod partikolari l-

applikazzjoni tagħha għal detenturi tad-

drittijiet mhux rappreżentati; 

(c) il-possibbiltà għad-detenturi tad-

drittijiet li joġġezzjonaw, imsemmi fil-punt 

(c) tal-paragrafu 1; 

inkluż matul perjodu raġonevoli ta' żmien 

qabel ma xogħlijiet jew materji oħra, 
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distribwiti jkunu diġitizzati, distribwiti, 

ikkomunikata lill-pubbliku jew magħmula 

disponibbli. 

4. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-awtorizzazzjonijiet 

imsemmija fil-paragrafu 1 huma mfittxija 

minn organizzazzjoni ta' mmaniġġjar 

kollettiv li hija rappreżentattiv tal-Istat 

Membru fejn: 

(a) ix-xogħlijiet u l-fonogrammi li ġew 

ippubblikati għall-ewwel darba jew, fin-

nuqqas ta' pubblikazzjoni, li xxandar 

għall-ewwel darba, ħlief għal xogħlijiet 

ċinematografiċi u awdjoviżivi; 

(b) il-produtturi tax-xogħlijiet 

għandhom il-kwartieri ġenerali tagħhom 

jew ir-residenza abitwali tagħhom, fil-każ 

ta' xogħlijiet ċinematografiċi u 

awdjoviżivi; or 

(c) l-istituzzjoni tal-wirt kulturalitkun 

stabbilita, meta Stat Membru jew pajjiż 

terz ma jistax jiġi determinat, wara sforzi 

raġonevoli, skont il-punti (a) u (b). 

5. Il-paragrafi 1, 2 u 3 ma 

għandhomx japplikaw għal xogħlijiet jew 

materji oħra ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi 

ħlief fejn japplikaw il-punti (a) u (b) tal-

paragrafu 4. 
 

 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Emenda  122 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 
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Rapport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Użi transfruntieri 

1. Ix-xogħlijiet jew materji oħra 

koperti b'liċenzja mogħtija b'konformità 

mal-Artikolu 7 tista' tintuża fl-istituzzjoni 

tal-wirt kulturali b'konformità mat-

termini tal-liċenzja fl-Istati Membri 

kollha. 

2. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-informazzjoni li tippermetti l-

identifikazzjoni tax-xogħlijiet jew materji 

oħra koperti b'liċenzja mogħtija 

b'konformità mal-Artikolu 7 u l-

informazzjoni dwar il-possibbiltà li d-

detenturi tad-drittijiet joġġezzjonaw 

msemmija fl-Artikolu 7(1)(c) għandhom 

ikunu pubblikament aċċessibbli f'portal 

online wieħed għal tal-anqas sitt xhur 

qabel ma jiġu diġitizzati, distribwiti, 

ikkomunikata lill-pubbliku jew magħmula 

disponibbli fi Stati Membri oħra minbarra 

dak fejn tkun ingħatat il-liċenzja, u għat-

tul ta' żmien kollu tal-liċenzja. 

3. Il-portal msemmi fil-paragrafu 2 

għandu jiġi stabbilit u amministrat mill-

Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-

Unjoni Ewropea skont ir-Regolament 

(UE) Nru 386/2012. 
 

Użi transfruntieri 

1. Bil-għan li jitrawmu l-libertà ta' 

aċċess u l-kondiviżjoni tal-għarfien, l-użi 

transfruntiera ta' xogħlijiet jew materji 

oħra koperti mill-Artikolu 7 għandhom 

jiġu promossi u approfonditi abbażi ta' 

kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. 
 

Or. pt 
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Rapport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 11 

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-

istampa fir-rigward tal-użi diġitali 

1. L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu lill-pubblikaturi ta' 

pubblikazzjonijiet tal-istampa bid-drittijiet 

previsti fl-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) tad-

Direttiva 2001/29/KE dwar l-użu diġitali 

tal-pubblikazzjonijiet stampati tagħhom. 

2. Id-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 għandhom iħallu kif inhuma 

u ma għandhom bl-ebda mod jaffettwaw 

kwalunkwe dritt previst fid-dritt tal-

Unjoni lill-awturi u lil detenturi oħra tad-

drittijiet, fir-rigward ta' xogħolhom u 

materji oħra inklużi f'pubblikazzjoni tal-

istampa. Dawn id-drittijiet ma jistgħux 

jiġu invokati kontra dawn l-awturi u 

detenturi tad-drittijiet oħra u, b'mod 

partikolari, ma jistgħux jiġu miċħuda 

mid-dritt tagħhom li jisfruttaw ix-

xogħlijiet tagħhom u materji oħra 

indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-

istampa, li jkunu jinstabu fihom. 

3. L-Artikoli 5 sa 8 tad-Direttiva 

2001/29/KE u d-Direttiva 2012/28/UE 

għandhom japplikaw mutatis mutandis 

fir-rigward tad-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1. 

imħassar 
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4. Id-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 għandhom jiskadu 20 sena 

wara l-pubblikazzjoni tal-pubblikazzjoni 

tal-istampa. Dan it-terminu għandu jiġi 

kkalkulat mill-ewwel jum ta’ Jannar tas-

sena ta’ wara d-data tal-pubblikazzjoni. 
 

Or. pt 

Ġustifikazzjoni 

F'għadd ta' Stati Membri li mxew mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni, il-

konklużjonijiet mill-istudji kienu kontradittorji u sa ċertu punt preokkupanti u kuntrarji għall-

objettivi mixtieqa. Huwa meħtieġ li jkun hemm riflessjoni aktar approfondita dwar is-

soluzzjonijiet potenzjali, u għaldaqstant dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu indirizzati 'l 

barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. 

 

 


