
AM\1162311MT.docx  PE624.050v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

6.9.2018 A8-0245/153 

Emenda  153 

Axel Voss 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Id-drittijiet imsemmija fil-

paragrafu 1 m'għandhomx jestendu għal 

sempliċi hyperlinks li jkunu akkumpanjati 

minn kliem individwali. 

Or. en 
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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 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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. 

4. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 

1 għandhom jiskadu 5 snin 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. Id-

dritt imsemmi fil-paragrafu 1 m'għandux 

japplika b'effett retroattiv. 

Or. en 
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Emenda  155 

Axel Voss 
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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 – paragrafu 4a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4 a. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-awturi jirċievu sehem xieraq 

mid-dħul addizzjonali li l-pubblikaturi tal-

istampa jirċievu għall-użu ta' 

pubblikazzjoni tal-istampa minn fornituri 

tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni. 

Or. en 
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Emenda  156 

Axel Voss 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 13 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri ta' 

servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 

jaħżnu u jagħtu aċċess għal ammonti kbar 

ta' xogħlijiet u materji oħra mtella' mill-

utenti tagħhom 

L-użu ta' kontenut protett minn fornituri ta' 

servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut 

online li jaħżnu u jagħtu aċċess għal 

ammonti kbar ta' xogħlijiet u materji oħra 

mtella' mill-utenti tagħhom 

Or. en 
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Axel Voss 
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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 13 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà 

tal-informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu 

aċċess pubbliku għal ammonti kbar ta' 

xogħlijiet jew materji oħra mtella' mill-

utenti tagħhom għandhom, 

b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-

drittijiet, jieħdu miżuri biex jiżguraw il-

funzjonament ta' ftehimiet konklużi ma' 

detenturi tad-drittijiet għall-użu tax-

xogħlijiet tagħhom jew ta' materji oħra 

jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà fuq 

is-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 

materji oħra identifikati mid-detenturi 

tad-drittijiet permezz ta' kooperazzjoni 

mal-fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri, 

bħall-użu ta' teknoloġiji tal-għarfien tal-

kontenut effettivi, għandhom ikunu xierqa 

u proporzjonati. Il-fornituri tas-servizz 

għandhom jipprovdu lid-detenturi tad-

drittijiet b'informazzjoni xierqa dwar l-

iskjerament u l-implimentazzjoni tal-

miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 

adegwat dwar ir-rikonoxximent u l-użu ta' 

xogħlijiet u materji oħra. 

1. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 3(1) u (2) tad-

Direttiva 2001/29/KE, il-fornituri tas-

servizz ta' kondiviżjoni tal-kontenut online 

iwettqu att ta' komunikazzjoni lill-

pubbliku. Għalhekk huma għandhom 

jikkonkludu ftehimiet ta' liċenzjar ġusti u 

xierqa mad-detenturi tad-drittijiet. 

Or. en 



AM\1162311MT.docx  PE624.050v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

6.9.2018 A8-0245/158 

Emenda  158 

Axel Voss 
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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 13 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi 
msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-seħħ 

mekkaniżmi ta' ilmenti u rimedji li huma 

disponibbli għall-utenti f'każ ta' tilwim 

dwar l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija 

fil-paragrafu 1. 

2. Ftehimiet ta' liċenzjar li jiġu 

konklużi minn fornituri ta' servizz ta' 

kondiviżjoni tal-kontenut online ma' 

detenturi tad-drittijiet għall-atti msemmija 

fil-paragrafu 1, għandhom ikopru r-

responsabbiltà għal xogħlijiet imtella' 

mill-utenti ta' tali servizzi ta' kondiviżjoni 

tal-kontenut online f'konformità mat-

termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-

ftehim ta' liċenzjar, dment li tali utenti ma 

jaġixxux għal finijiet kummerċjali. 

Or. en 
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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 13 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2 a. L-Istati Membri għandhom 

jipprovdu li fejn id-detenturi tad-drittijiet 

ma jkunux jixtiequ jikkonkludu ftehimiet 

ta' liċenzjar, il-fornituri tas-servizz ta' 

kondiviżjoni tal-kontenut online u d-

detenturi tad-drittijiet għandhom 

jikkooperaw in bona fede sabiex jiżguraw 

li xogħlijiet protetti mhux awtorizzati jew 

materjal tematiku ieħor ma jkunux 

disponibbli fuq is-servizzi tagħhom. Il-

kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 

tal-kontenut online u d-detenturi tad-

drittijiet m'għandhiex twassal għall-

prevenzjoni tad-disponibbiltà ta' xogħlijiet 

mhux kontraventorji jew ta' materjal 

tematiku protett ieħor, inklużi dawk 

koperti b'eċċezzjoni jew limitazzjoni għad-

drittijiet tal-awtur. 

Or. en 
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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 

Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2 b. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi ta' 

kondiviżjoni tal-kontenut online 

imsemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu fis-

seħħ mekkaniżmi ta' lmenti u rimedji 

effettivi u veloċi li huma disponibbli 

għall-utenti f'każ li l-kooperazzjoni 

msemmija fil-paragrafu 2a twassal għal 

tneħħija mhux ġustifikata tal-kontenut 

tagħhom. Kull ilment imressaq taħt 

mekkaniżmi tali għandu jiġi pproċessat 

mingħajr dewmien żejjed u għandu jkun 

soġġett għal reviżjoni mill-bniedem. Id-

detenturi tad-drittijiet għandhom 

jiġġustifikaw raġonevolment id-

deċiżjonijiet tagħhom biex jiġi evitat ir-

rifjut arbitrarju tal-ilmenti. Barra minn 

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

Direttiva 200/58/KE u r-Regolament 

Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, il-

kooperazzjoni m'għandhiex twassal għal 

xi identifikazzjoni ta' utenti individwali u 

lanqas għall-ipproċessar tad-data 

personali tagħhom. L-Istati Membri 

għandhom jiżguraw ukoll li l-utenti 

jkollhom aċċess għal korp indipendenti 

għas-soluzzjoni tat-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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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 13 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom 

jiffaċilitaw, meta jkun jixraq, il-

kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 

u d-detenturi tad-drittijiet tas-soċjetà tal-

informazzjoni permezz ta' djalogu mal-

partijiet interessati biex jiddefinixxu l-

aħjar prassi, bħal teknoloġiji għall-

għarfien tal-kontenut xierqa u 

proporzjonati, filwaqt li titqies, fost l-

oħrajn, in-natura tas-servizzi, id-

disponibbiltà tat-tekonoloġiji u l-effettività 

tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 

teknoloġiċi. 

3. Sa minn [id-data tad-dħul fis-seħħ 

ta' din id-direttiva], il-Kummissjoni u l-

Istati Membri għandhom jorganizzaw 

djalogi bejn il-partijiet interessati biex 

jarmonizzaw u jiddefinixxu l-aħjar 

prattiki u joħorġu gwida sabiex jiżguraw 

il-funzjonament tal-ftehimiet ta' liċenzjar 

u dwar il-kooperazzjoni bejn il-fornituri 

tas-servizz ta' kondiviżjoni tal-kontenut 

online u d-detenturi tad-drittijiet għall-użu 

tax-xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor 

tagħhom skont it-tifsira ta' din id-

Direttiva. Meta jiġu definiti l-aħjar 

prattiki, għandu jittieħed kont speċjali 

tad-drittijiet fundamentali, l-użu ta' 

eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet kif ukoll 

jiġi żgurat li l-piż fuq l-SMEs jibqa' xieraq 
u li jiġi evitat l-imblukkar awtomatizzat 

tal-kontenut. 

Or. en 

 


