
AM\1180265MT.docx PE624.050v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

20.3.2019 A8-0245/258

Emenda 258
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
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
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.

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 
ieħor. Tali miżuri jenħtieġ li jkunu 
konsistenti mad-Dikjarazzjoni Universali 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-
kostituzzjonijiet tal-Istati Membri u 
jenħtieġ li ma jimponux obbligu ġenerali  
fuq il-fornituri ta' servizzi online biex 
jimmonitorjaw l-informazzjoni li 
jittrażmettu jew jaħżnu. Tali miżuri xierqa 
u proporzjonati jenħtieġ ikunu r-riżultat 
ta' ftehim konkluż wara proċess estensiv 
ta' djalogu kostruttiv u trasparenti, u ta' 
kooperazzjoni bejn il-fornituri ta' servizzi 
ta' kontenut online tal-Istati Membri, l-
organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-utenti 
u l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
lill-awturi, l-artisti u detenturi oħrajn tad-
drittijiet tal-awtur fl-Istati Membri.
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Proposta għal direttiva
Premessa 45a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45a) Din id-Direttiva tiggarantixxi l-
prinċipju ta' nonretroattività; għal din ir-
raġuni, iridu jittieħdu miżuri biex tiġi 
żgurata l-prevalenza tal-leġiżlazzjoni tal-
Istat Membru li tipprevedi 
dispożizzjonijiet ta' qafas li jiffavorixxu 
aktar lill-awturi, l-artisti u l-utenti jew 
dispożizzjonijiet ta' qafas leġiżlattiv 
adottati wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
direttiva.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13

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

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. Fornituri tas-servizzi ta' 
kondiviżjoni tal-kontenut online 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 xierqa u proporzjonati biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
għall-ħruġ ta' liċenzji konklużi ma' 
detenturi tad-drittijiet għall-użu tax-
xogħlijiet tagħhom jew ta' materjal ieħor 
jew biex jipprevjenu d-disponibbiltà fuq is-
servizzi tagħhom ta' xogħlijiet jew materjal 
ieħor identifikati mid-detenturi tad-
drittijiet permezz ta' kooperazzjoni mal-
fornituri tas-servizz. Dawk il-miżuri xierqa 
u proporzjonati għandhom ikunu r-
riżultat ta' ftehim konkluż wara proċess 
estensiv ta' djalogu kostruttiv u 
trasparenti u ta' kooperazzjoni bejn il-
fornituri ta' servizzi ta' kontenut online 
tal-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet 
tad-drittijiet tal-utenti u l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
awturi, l-artisti u detenturi oħrajn tad-
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drittijiet tal-awtur fl-Istati Membri. Dawk 
il-miżuri m'għandhom bl-ebda mod 
jikkontestaw id-dritt għal ħolqien u t-
tgawdija tal-kultura jew għal-libertà tal-
espressjoni, u m'għandhomx jikkonsistu fi 
prattiki ta' viġilanza eċċessiva u ċensura 
diġitali. Il-fornituri tas-servizz għandhom 
jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet, l-
awturi, l-artisti, l-atturi u l-utenti bl-
informazzjoni kollha meħtieġa dwar l-
iskjerament u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll dettalji inklużivi dwar ir-
rikonoxximent u l-użu ta' xogħlijiet u 
materjal ieħor.

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. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-mekkaniżmi ta' ilmenti u 
rimedji jkunu disponibbli għall-partijiet 
ikkonċernati f'każ ta' tilwim dwar l-
applikazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1

2a. Il-ftehimiet għall-ħruġ ta' liċenzji 
konklużi mad-detenturi tad-drittijiet 
għandhom jipprevedu remunerazzjoni 
ġusta għall-awturi, l-artisti u l-atturi. L-
Istati Membri għandhom jiffokaw fuq l-
iżvilupp u l-konsolidazzjoni tal-miżuri li 
jipproteġu lill-idgħjef partijiet - lill-awturi, 
l-artisti u l-utenti - u b'mod effikaċi 
jżommu responsabbli lill-benefiċjarji 
materjali għall-approprjazzjoni illegali ta' 
valur miżjud fuq kontenut protett mid-
drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati li 
jkun ġie  kondiviż u mtella' fuq l-internet.

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 
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teknoloġiċi.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Il-prinċipju tan-nonretroattività

Il-prinċipju tan-nonretroattività huwa 
ggarantit; għal din ir-raġuni, iridu 
jittieħdu miżuri biex tiġi żgurata l-
prevalenza tal-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru li tipprevedi dispożizzjonijiet ta' 
qafas li jiffavorixxu aktar lill-awturi, l-
artisti, l-atturi jew l-utenti, jew 
dispożizzjonijiet ta' qafas leġiżlattiv 
adottati wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
direttiva.
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