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Axel Voss 

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali 

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

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 38 - paragrafu 3 

 
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. 

imħassar 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 39 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(39) Kollaborazzjoni bejn il-fornituri 

tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jaħżnu u jipprovdu l-aċċess lill-pubbliku 

għal ammonti kbar ta' xogħlijiet jew 

materja oħra protetti bid-drittijiet tal-

awtur imtellgħa mill-utenti u d-detenturi 

tad-drittijiet tagħhom hija essenzjali għall-

funzjonament tat-teknoloġiji, bħal 

teknoloġiji tal-għarfien tal-kontenut. 

F'każijiet bħal dawn, id-detenturi tad-

drittijiet għandhom jipprovdu d-dejta 

neċessarja biex jippermettu li s-servizzi 

jidentifika l-kontenut tagħhom u s-servizzi 

għandhom ikunu trasparenti lejn id-

detenturi tad-drittijiet fir-rigward tat-

teknoloġiji użati, biex jippermettu l-

valutazzjoni ta' kemm dawn ikunu xierqa. 

Is-servizzi għandhom b'mod partikolari 

jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet 

b'informazzjoni dwar it-tip ta' teknoloġiji 

użati, il-mod li fih jitħaddmu kif ukoll ir-

rata ta' suċċess tagħhom għar-

rikonoxximent ta' kontenut tad-detenturi 

tad-drittijiet. Dawk it-teknoloġiji 

għandhom jippermettu wkoll lid-detenturi 

tad-drittijiet li jiksbu l-informazzjoni mill-

fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni dwar l-użu tal-kontenut 

tagħhom kopert minn ftehim. 

(39) L-Istati Membri jenħtieġ li 

jipprevedu li fejn id-detenturi tad-drittijiet 

ma jkunux jixtiequ jikkonkludu ftehimiet 

ta' liċenzjar, il-fornituri ta' servizzi ta' 

kondiviżjoni tal-kontenut online u d-

detenturi tad-drittijiet jenħtieġ li 

jikkooperaw b'intenzjonijiet tajbin sabiex 

jiżguraw li xogħlijiet protetti mhux 

awtorizzati jew materjal tematiku ieħor, 

ma jkunux disponibbli fis-servizzi 

tagħhom. Il-kooperazzjoni bejn il-

fornituri ta' servizzi tal-kontenut online u 

d-detenturi tad-drittijiet jenħtieġ li ma 

twassalx għall-prevenzjoni tad-

disponibilità ta' xogħlijiet li ma jiksrux id-

drittijiet jew materjal tematiku protett 

ieħor, inkluż dawk koperti b'eċċezzjoni 

jew limitazzjoni għad-drittijiet tal-awtur. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 39a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (39a) L-Istati Membri jenħtieġ li 

jiżguraw li fornituri ta' servizzi ta' 

kondiviżjoni tal-kontenut online 

imsemmija fil-paragrafu 1 jistabbilixxu 

mekkaniżmi ta' lmenti u rimedju mħaffa 

li jkunu disponibbli għall-utenti fil-każ li 

l-kooperazzjoni msemmija fil-

paragrafu 2a twassal għal tneħħija mhux 

iġġustifikata tal-kontenut tagħhom. Kull 

ilment imressaq taħt tali mekkaniżmi 

jenħtieġ li jiġi pproċessat mingħajr 

dewmien żejjed. Id-detenturi tad-drittijiet 

jenħtieġ li jiġġustifikaw b'mod raġonevoli 

d-deċiżjonijiet tagħhom biex jiġi evitat ir-

rifjut arbitrarju tal-ilmenti. Barra minn 

hekk, skont id-Direttiva 95/46/KE, id-

Direttiva 2002/58/KE u r-Regolament 

Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, il-

kooperazzjoni jenħtieġ li ma twassalx għal 

xi identifikazzjoni ta' utenti individwali 

jew għall-ipproċessar tad-data personali 

tagħhom. L-Istati Membri jenħtieġ li 

jiżguraw ukoll li l-utenti jkollhom aċċess 

għal qorti indipendenti għar-riżoluzzjoni 

ta' tilwim kif ukoll għal qorti jew awtorità 

ġudizzjarja rilevanti oħra biex isostnu l-

użu ta' eċċezzjoni jew limitazzjoni għad-

drittijiet tal-awtur. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 39b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (39b) Kemm jista' jkun malajr u wara d-

dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-

Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li 

jorganizzaw djalogi bejn il-partijiet 

interessati biex jarmonizzaw u 

jiddefinixxu l-aħjar prattiki. Huma 

jenħtieġ li joħorġu gwida li tiżgura l-

funzjonament tal-ftehimiet ta' liċenzjar u 

dwar il-kooperazzjoni bejn il-fornituri ta' 

servizz ta' kondiviżjoni tal-kontenut 

online u d-detenturi tad-drittijiet għall-

użu tax-xogħlijiet tagħhom jew materjal 

tematiku ieħor fl-ambitu tat-tifsira ta' din 

id-Direttiva. Meta jiġu definiti l-aħjar 

prattiki, jenħtieġ li jitqiesu b'mod speċjali 

d-drittijiet fundamentali, l-użu ta' 

eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet. 

Għandha tingħata attenzjoni speċjali 

wkoll biex jiġi żgurat li l-piż fuq l-SMEs 

jibqa' xieraq u li jiġi evitat l-imblukkar 

awtomatizzat tal-kontenut. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 4a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) "fornitur ta' servizz ta' 

kondiviżjoni tal-kontenut online" tfisser 

fornitur ta' servizz tas-soċjetà tal-

informazzjoni li wieħed mill-iskopijiet 

prinċipali tiegħu huwa li jaħżen u jagħti 

aċċess lill-pubbliku għal ammont 

sinifikanti ta' xogħlijiet protetti mid-

drittijiet tal-awtur jew materji tematiċi 

protetti oħra mtellgħin mill-utenti tiegħu, 

li s-servizz jottimizza u jippromwovi għal 

skopijiet ta' qligħ. Mikrointrapriżi u 

intrapriżi ta' daqs żgħir fl-ambitu tat-

tifsira tat-Titolu 1 tal-Anness għar-

Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni 2003/361/KE u servizzi li 

jitwettqu għal skop mhux kummerċjali, 

bħall-enċiklopediji online, u l-fornituri ta' 

servizzi online fejn il-kontenut jittella' bl-

awtorizzazzjoni tad-detenturi tad-drittijiet 

kollha kkonċernati, bħalma huma r-

repożitorji edukattivi jew xjentifiċi, 

m'għandhomx jitqiesu bħala fornituri ta' 

servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut 

online fl-ambitu tat-tifsira ta' din id-

Direttiva. Il-fornituri tas-servizzi tal-cloud 

għall-użu individwali li ma jipprovdux 

aċċess dirett għall-pubbliku, pjattaformi 

tal-iżvilupp ta' softwer b'sors miftuħ, u 

postijiet għas-swieq online li l-attività 

ewlenija tagħhom hija l-bejgħ bl-imnut 

online ta' oġġetti fiżiċi, m'għandhomx 

jitqiesu bħala fornituri ta' servizzi ta' 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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. 

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 sabiex ikunu jistgħu 

jiksbu remunerazzjoni ġusta u 

proporzjonata dwar l-użu diġitali tal-

pubblikazzjonijiet stampati tagħhom mill-

fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Id-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 m'għandhomx jimpedixxu l-

użu leġittimu privat u mhux kummerċjali 

ta' pubblikazzjonijiet tal-istampa minn 

utenti individwali. 

Or. en 

 


