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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (37a) Ċerti servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni, bħala parti mill-użu 

normali tagħhom, huma ddisinjati biex 

jagħtu aċċess lill-pubbliku għal kontenut 

jew materjal tematiku ieħor protett mid-

drittijiet tal-awtur imtella' mill-utenti 

tagħhom. Id-definizzjoni ta' fornitur ta' 

servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut 

online taħt din id-Direttiva jenħtieġ li 

tkopri l-fornituri tas-servizzi tas-soċjetà 

tal-informazzjoni li wieħed mill-għanijiet 

prinċipali tagħhom huwa li jaħżnu u 

jagħtu aċċess lill-pubbliku jew li jagħmlu 

streaming b'rabta ma' kontenut protett 

bid-drittijiet tal-awtur li jkun ittella'/sar 

disponibbli mill-utenti tagħhom jew li 

jottimizzaw tali kontenut lilhinn mis-

sempliċi hosting tiegħu, fost l-oħrajn billi 

jippromwovu, jagħmlu target displaying, 

jittaggjaw, jagħmlu kurazija jew 

jissekwenzjar ta' xogħlijiet jew materjal 

tematiku ieħor li jkunu ttellgħu, ikun 

x'ikun il-mezz użat għal dan, u għalhekk 

jaġixxu b'mod attiv. Id-definizzjoni ta' 

fornituri ta' servizzi ta' kondiviżjoni tal-

kontenut online taħt din id-Direttiva 

jenħtieġ li ma tkoprix fornituri tas-servizzi 

li jaġixxu f'kapaċità mhux kummerċjali 

bħalma huma l-enċiklopediji online u l-

fornituri ta' servizzi online fejn il-

kontenut jittella' bl-awtorizzazzjoni tad-
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detenturi kkonċernati kollha tad-drittijiet, 

bħalma huma r-repożitorji edukattivi jew 

xjentifiċi. Il-fornituri ta' servizzi tal-cloud 

għall-użu individwali li ma jipprovdux 

aċċess dirett lill-pubbliku, il-pjattaformi 

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

swieq online li l-attività ewlenija tagħhom 

hija l-bejgħ bl-imnut online ta' oġġetti 

fiżiċi, jenħtieġ li ma jitqisux bħala 

fornituri ta' servizzi ta' kondiviżjoni tal-

kontenut online skont it-tifsira ta' din id-

Direttiva; 

Or. en 
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(38) Fejn fornituri tas-servizzi tas-

soċjetà tal-informazzjoni jaħżnu u 

jipprovdu aċċess pubbliku għal xogħlijiet 

jew materjal tematiku ieħor protetti bid-

drittijiet tal-awtur mtella' mill-utenti 

tagħhom, u għalhekk imorru lil hinn mis-

sempliċi provvista ta' faċilitajiet fiżiċi u t-

twettiq ta' att ta' komunikazzjoni lill-

pubbliku, huma obbligati li jikkonkludu 

kuntratti ta' liċenzja flimkien ma' detenturi 

tad-drittijiet, sakemm dawn ma jkunux 

eliġibbli għall-eżenzjoni mir-

responsabbiltà pprovduta fl-Artikolu 14 

tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill34. 

(38) Fornituri tas-servizzi ta' 

kondiviżjoni tal-kontenut online iwettqu 

att ta' komunikazzjoni lill-pubbliku u 

għalhekk huma responsabbli mill-

kontenut tagħhom. Bħala konsegwenza 

tar-rwol attiv tagħhom, jenħtieġ li huma 

jikkonkludu ftehimiet ta' liċenzjar ġusti u 

xierqa mad-detenturi tad-drittijiet. 

Għalhekk ma jistgħux jibbenefikaw mill-

eżenzjoni mir-responsabbiltà prevista fl-

Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE34 

safejn ikunu kkonċernati atti rilevanti 

dwar id-drittijiet tal-awtur. 

Fir-rigward tal-Artikolu 14, għandu jiġi 

vverifikat jekk il-fornitur tas-servizz 

għandux rwol attiv, inkluż bit-titjib tal-

preżentazzjoni ta' dawn ix-xogħlijiet jew 

suġġetti jew il-promozzjoni tagħhom, tkun 

xi tkun in-natura tal-mezzi użati għal dan. 

Ir-responsabbiltà tal-fornituri ta' servizzi 

ta' kondiviżjoni tal-kontenut online 

jenħtieġ li ma testendix għal hyperlinking 

fir-rigward ta' pubblikazzjonijiet tal-

istampa, kif definit f'din id-Direttiva. 

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 

Jenħtieġ li d-detentur tad-drittijiet ma 

jkunx obbligat jikkonkludi ftehimiet ta' 

liċenzjar. 
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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. 

 Fejn jiġu konklużi ftehimiet ta' liċenzjar, 

dawn jenħtieġ li jkopru wkoll, sal-istess 

punt u kamp ta' applikazzjoni, ir-

responsabbiltà tal-utenti meta jkunu qed 

jaġixxu f'kapaċità mhux kummerċjali. 

 Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament ta' 

kwalunkwe ftehim ta' liċenzjar, il-

fornituri ta' servizzi ta' kondiviżjoni tal-

kontenut online jenħtieġ li jieħdu miżuri 

xierqa u proporzjonati biex jiżguraw il-

protezzjoni ta' xogħlijiet jew materjal 

tematiku ieħor protetti bid-drittijiet tal-

awtur mtella' mill-utenti tagħhom. Dawk 

il-miżuri jistgħu jieħdu forom differenti, 

jinvolvu u/jew jikkombinaw reviżjoni tal-

bniedem u teknoloġiji effettivi. 

 F'każ li ma jkunx hemm ftehimiet mad-

detenturi tad-drittijiet huwa raġonevoli 

wkoll li dak li jkun jistenna mill-fornituri 

ta' servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut 

online li huma jneħħu immedjatament 

dawk ix-xogħlijiet jew materjal tematiku 

ieħor li jkunu qed jiksru d-drittijiet tal-

awtur jew drittijiet relatati li jkunu ġew 

identifikati mid-detenturi tad-drittijiet, jew 

jieħdu miżuri xierqa u proporzjonati li 

jwasslu għan-nondisponibbiltà tagħhom. 

Jenħtieġ li tali miżuri madankollu ma 

jwasslux għan-nondisponibbiltà ta' 

xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor li 

ma jiksrux id-drittijiet tal-awtur jew id-

drittijiet relatati mtellgħin mill-utenti. Il-

miżuri meħuda b'applikazzjoni ta' din id-

Direttiva jenħtieġ li ma jiġux applikati lil 

hinn mill-parametri/kriterji definiti 

f'kooperazzjoni mad-detenturi tad-

drittijiet. Id-detenturi tad-drittijiet jenħtieġ 

li jkunu responsabbli għal kwalunkwe 



 

AM\1162321MT.docx  PE624.050v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

abbuż u użu mhux ġustifikat tal-miżuri 

meħuda b'applikazzjoni ta' din id-

Direttiva.  

__________________ __________________ 

34 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 

dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 

soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 

il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (ĠU 

L 178, 17/7/2000, p. 1-16). 

34 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 

dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 

soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 

il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (ĠU 

L 178, 17/7/2000, p. 1-16). 

Or. en 
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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) Il-kooperazzjoni bejn il-fornituri 

tas-servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut 

online u d-detenturi tad-drittijiet hija 

essenzjali għall-funzjonament tal-miżuri. 

B'mod partikolari, jenħtieġ li d-detenturi 

tad-drittijiet jipprovdu l-informazzjoni 

rilevanti lill-fornituri tas-servizzi ta' 

kondiviżjoni tal-kontenut online ħalli 

jippermettulhom jidentifikaw il-kontenut 

tagħhom meta jkunu qed japplikaw il-

miżuri. Il-fornituri tas-servizzi jenħtieġ li 

jkunu trasparenti lejn id-detenturi tad-

drittijiet fir-rigward tal-miżuri użati, biex 

jippermettu l-valutazzjoni ta' kemm dawn 

ikunu xierqa. Sabiex jiġi evitat piż eċċessiv 

fuq in-negozji li jkunu qed jibdew u l-

SMEs, il-miżuri jenħtieġ li jkunu 

proporzjonati mal-mezzi u d-daqs 

tagħhom. Meta tkun qed issir valutazzjoni 

tal-proporzjonalità u l-effettività tal-

miżuri implimentati, jenħtieġ li tingħata l-

kunsiderazzjoni li tixraq lir-restrizzjonijiet 

u l-limitazzjonijiet teknoloġiċi, lill-ispiża 

tagħhom kif ukoll lill-ammont jew lit-tip 

ta' xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor li 

jittellgħu mill-utenti tas-servizzi, l-

ammont ta' xogħlijiet/kontenut jew id-daqs 

tas-servizz. B'konformità mal-Artikolu 15 

tad-Direttiva 2000/31/KE, fejn 

applikabbli, jenħtieġ li l-implimentazzjoni 
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ta' miżuri min-naħa tal-fornituri tas-

servizzi ma tkunx tikkonsisti f'obbligu 

ġenerali ta' monitoraġġ u jenħtieġ li tkun 

limitata għall-iżgurar tan-

nondisponibbiltà ta' użi mhux awtorizzati 

tas-servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew 

materjal tematiku ieħor protett bid-

drittijiet tal-awtur li jkunu speċifiċi u 

debitament notifikati. Meta jkunu qed 

jimplimentaw tali miżuri, jenħtieġ li l-

fornituri tas-servizzi jilħqu wkoll bilanċ 

bejn id-drittijiet tal-utenti u dawk tad-

detenturi tad-drittijiet skont il-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea. Il-miżuri jenħtieġ li jkunu 

mingħajr preġudizzju għall-użu leġittimu 

ta' eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet. 

Jenħtieġ li l-miżuri applikati ma 

jirrikjedux l-identifikazzjoni tal-utenti 

individwali li jtellgħu kontenut lilhinn 

mir-rekwiżiti stretti għall-funzjonament 

xieraq tal-mekkaniżmu ta' lmenti u 

rimedji, u jenħtieġ li ma jinvolvux l-

ipproċessar ta' data relatata ma' utenti 

individwali, b'konformità mar-

Regolament (UE) 2016/6791a u mad-

Direttiva 2002/58/KE1b. 

 Peress li l-miżuri użati mill-fornituri tas-

servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut 

online b'applikazzjoni ta' din id-Direttiva 

jista' jkollhom effett negattiv jew 

sproporzjonat fuq il-kontenut leġittimu li 

jittella' jew li jintwera mill-utenti, b'mod 

partikolari fejn il-kontenut ikkonċernat 

huwa kopert minn eċċezzjoni jew 

limitazzjoni, il-fornituri ta' servizzi ta' 

kondiviżjoni tal-kontenut online jenħtieġ 

li jkunu rekwiżiti li joffru mekkaniżmu ta' 

lmenti għall-benefiċċju tal-utenti li l-

kontenut tagħhom ikun ġie affettwat mill-

miżuri. Tali mekkaniżmu jenħtieġ li 

jippermetti lill-utent jaċċerta ruħu għaliex 

il-kontenut ikkonċernat ikun ġie soġġett 

għal miżuri u jenħtieġ li jinkludi 

informazzjoni bażika dwar l-eċċezzjonijiet 

u l-limitazzjonijiet rilevanti applikabbli. 

Huwa jenħtieġ li jipprevedi standards 
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minimi għall-ilmenti sabiex jiġi żgurat li 

jkun hemm informazzjoni suffiċjenti 

sabiex jiġu vvalutati u mwieġba l-ilmenti. 

Jenħtieġ li parti terza fdata ddeżinjata 

mill-Istat Membru twieġeb kwalunkwe 

lment li jkun ġie rċevut f'ammont ta' 

żmien raġonevoli. Jenħtieġ li l-pjattaformi 

jew parti terza fdata responsabbli mill-

mekkaniżmu ta' rimedju jieħdu azzjoni 

korrettiva mingħajr dewmien żejjed fejn 

jirriżulta li l-miżuri ma jkunux ġustifikati. 

Or. en 
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Artikolu 13 Artikolu 13 

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 

 -1. Mingħajr preġudizzju għall-

paragrafi 1 u  2 tal-Artikolu 3 tad-

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

servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut 

online jwettqu att ta' komunikazzjoni lill-

pubbliku u għandhom jikkonkludu 

ftehimiet ta' liċenzjar ġusti u xierqa mad-

detenturi tad-drittijiet li jitolbu li jsir dan. 

Tali ftehimiet ta' liċenzjar konklużi mill-

fornituri tas-servizzi ta' kondiviżjoni tal-

kontenut online mad-detenturi tad-

drittijiet għandhom ikopru r-

responsabbiltà għal xogħlijiet imtella' 

mill-utenti tas-servizzi tagħhom, meta 

dawk l-utenti ma jaġixxux għal skopijiet 

kummerċjali jew mhumiex id-detenturi 

tad-drittijiet jew ir-rappreżentanti 

tagħhom. 

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, 

1. Il-fornituri tas-servizzi ta' 

kondiviżjoni tal-kontenut online 

msemmija fil-paragrafu -1 għandhom, 

b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-drittijiet, 

jieħdu miżuri xierqa u proporzjonati biex 
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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. 

jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet ta' 

liċenzjar konklużi mad-detenturi tad-

drittijiet għall-użu tax-xogħlijiet tagħhom 

jew ta' materjal tematiku ieħor dwar dawk 

is-servizzi. 

 Fin-nuqqas ta' ftehimiet ta' liċenzjar ma' 

detenturi tad-drittijiet, il-fornituri tas-

servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut 

online għandhom jiżguraw in-

nondisponibbiltà ta' xogħlijiet protetti bid-

drittijiet tal-awtur jew materjal tematiku 

ieħor li huma identifikati mid-detenturi 

tad-drittijiet jew ineħħuhom 

immedjatament mis-servizzi tagħhom, u 

għandhom jieħdu miżuri xierqa u 

proporzjonati biex jipprevjenu d-

disponibbiltà fil-ġejjieni ta' xogħlijiet jew 

materjal tematiku ieħor bħal dan. 

Kwalunkwe miżura meħuda għal dan il-

għan minn fornituri tas-servizzi 

m'għandhiex tipprevjeni d-disponibbiltà 

ta' xogħlijiet protetti bid-drittijiet tal-

awtur jew ta' materjal tematiku ieħor li 

ma jiksrux id-drittijiet tal-awtur jew li ma 

jiġux identifikati, inkluż tali kontenut 

kopert minn eċċezzjoni tad-drittijiet tal-

awtur. 

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

fornituri tas-servizzi ta' kondiviżjoni tal-

kontenut online japplikaw dawk il-miżuri 

abbażi tal-informazzjoni rilevanti 

pprovduta mid-detenturi tad-drittijiet. 

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament effettiv 
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ta' dawk il-miżuri, id-detenturi tad-

drittijiet għandhom jipprovdu lill-fornituri 

tas-servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut 

online b'tali informazzjoni. 

 Il-fornituri tas-servizzi ta' kondiviżjoni 

tal-kontenut online għandhom jinformaw 

lid-detenturi tad-drittijiet, b'mod 

trasparenti, dwar il-miżuri użati, l-

implimentazzjoni tagħhom u, meta jkun 

rilevanti, għandhom jirrapportaw 

perjodikament dwar l-użu ta' xogħlijiet u 

materjal tematiku ieħor. 

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

implimentazzjoni ta' kwalunkwe miżura 

kif imsemmija fil-paragrafu 1 tkun 

proporzjonata, filwaqt li jitqiesu, fost l-

oħrajn, in-natura u d-daqs tas-servizzi, id-

disponibbiltà tat-teknoloġiji u l-effettività 

tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 

teknoloġiċi, u għandu jinħoloq bilanċ 

bejn id-drittijiet fundamentali tal-utenti u 

d-detenturi tad-drittijiet, inklużi dawk 

minquxa fl-eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet 

previsti fil-liġi tal-Unjoni u d-drittijiet 

stabbiliti fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali, u skont l-

Artikolu 15 tad-Direttiva 2000/31/KE, fejn 

applikabbli, ma għandhomx jimponu 

obbligu ġenerali fuq il-fornituri tas-

servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut 

online biex jimmonitorjaw l-informazzjoni 

li jittrażmettu jew jaħżnu. 

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. Sabiex jiġu pprevenuti użi ħżiena 

jew restrizzjonijiet fl-eżerċiżżju tal-

eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet għad-

drittijiet tal-awtur, l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-

servizzi msemmija fil-paragrafu 1 ipoġġu 

fis-seħħ mekkaniżmi ta' lmenti u rimedji 

effettivi u veloċi li jkunu disponibbli għall-

utenti f'każ ta' tilwim dwar l-applikazzjoni 

tal-miżuri msemmija fil-paragrafu 1. Kull 

ilment ippreżentat taħt dawn il-

mekkaniżmi għandu jkun ipproċessat 

mingħajr dewmien żejjed u għandu jkun 

soġġett għal reviżjoni mill-bniedem minn 

parti terza ddeżinjata mill-Istati Membri. 
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Ir-responsabbiltà tad-detentur tad-dritt 

għandha tiġi mġarrba għal kwalunkwe 

użu mhux ġustifikat tal-miżuri msemmija 

fil-paragrafu 1, u r-rifjut tal-ilmenti 

għandu jkun immotivat. 

 Barra minn hekk, skont id-

Direttiva 95/46/KE, id-

Direttiva 2002/58/KE, ir-

Regolament 2016/679 (ir-Regolament 

Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), l-

Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali u l-Artikolu 19 tad-

Dikjarazzjoni tan-NU dwar il-Karta tad-

Drittijiet tal-Bniedem, il-miżuri msemmija 

fil-paragrafu 1 għandhom biss jeħtieġu l-

identifikazzjoni ta' utenti individwali u l-

ipproċessar tad-data personali tagħhom 

sal-limitu strettament meħtieġ għall-

funzjonament tajjeb tal-mekkaniżmu ta' 

lmenti u rimedji msemmi f'dan il-

paragrafu. Ladarba lment ikun ġie solvut 

b'mod definittiv skont il-mekkaniżmu ta' 

lmenti u rimedji, id-data personali 

relatata ma' dak l-ilment għandha 

titħassar. 

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll 

li, fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-miżuri 

msemmija fil-paragrafu 1, l-utenti 

jkollhom aċċess għal qorti jew awtorità 

ġudizzjarja rilevanti oħra biex jiddefendu 

l-użu ta' eċċezzjoni jew limitazzjoni għar-

regoli dwar id-drittijiet tal-awtur. 

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. L-Istati Membri għandhom 

jiffaċilitaw, meta jkun meħtieġ, il-

kooperazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi 

ta' kondiviżjoni tal-kontenut online, l-

utenti u d-detenturi tad-drittijiet permezz 

ta' djalogi mal-partijiet interessati biex 

jaqblu dwar kriterji għad-determinazzjoni 

ta' jekk il-miżuri relatati ma' xogħlijiet 

mhux liċenzjati u materjal tematiku ieħor 

imsemmi fil-paragrafu 1 humiex xierqa u 

proporzjonati, filwaqt li jitqiesu, 

pereżempju, in-natura u d-daqs tas-

servizzi, in-numru ta' xogħlijiet jew l-

ammont ta' materjal tematiku ieħor 

disponibbli fuq is-servizz, id-disponibbiltà 
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tat-tekonoloġiji u l-effettività tagħhom fid-

dawl tal-iżviluppi teknoloġiċi. 

Or. en 

 

 


