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EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Teknoloġiji ġodda jippermettu l-
analiżi komputazzjonali awtomatizzata ta' 
informazzjoni f'forma diġitali, bħat-test, il-
ħsejjes, l-immaġni jew id-dejta, 
ġeneralment magħruf bħala l-estrazzjoni ta' 
testi u ta' dejta. Dawn it-teknoloġiji 
jippermettu lir-riċerkaturi li jipproċessaw
ammonti kbar ta' informazzjoni biex jiksbu 
għarfien ġdid u jiskopru xejriet ġodda. 
Filwaqt li t-teknoloġiji tal-estrazzjoni tat-
test u tad-dejta huma prevalenti fl-
ekonomija diġitali, hemm rikonoxximent 
mifrux li l-estrazzjoni tat-test u ta' dejta
b'mod partikolari tista' tibbenefika lill-
komunità tar-riċerka u b'hekk tinkoraġġixxi 
l-innovazzjoni. Madankollu, fl-Unjoni, 
organizzazzjonijiet ta' riċerka bħall-
universitajiet u l-istituti ta' riċerka qed 
iħabbtu wiċċhom ma' inċertezza legali 
dwar sa fejn ikunu jistgħu jwettqu 
estrazzjoni tat-test u tad-dejta tal-kontenut. 
F'ċerti każijiet, l-estrazzjoni tat-test u tad-
dejta tista' tinvolvi atti protetti bid-drittijiet 
tal-awtur u/jew bid-dritt tal-bażi tad-dejta 
sui generis, b'mod partikolari r-
riproduzzjoni ta' xogħlijiet jew materji 
oħra u/jew l-estrazzjoni tal-kontenut minn 
bażi tad-dejta. Fejn ma hemm l-ebda 
eċċezzjoni jew limitazzjoni li tapplika, 
awtorizzazzjoni biex jitiwettqu tali atti tkun 
meħtieġa mid-detenturi tad-drittijiet. L-
estrazzjoni tat-test u tad-dejta tista' 
titwettaq ukoll b'rabta ma' fatti jew dejta 
sempliċi li mhumiex protetti bid-drittijiet 
tal-awtur u f'dawn il-każijiet l-ebda 

(8) Teknoloġiji ġodda jippermettu l-
analiżi komputazzjonali awtomatizzata ta' 
informazzjoni f'forma diġitali, bħat-test, il-
ħsejjes, l-immaġni jew id-dejta, 
ġeneralment magħruf bħala l-estrazzjoni ta' 
testi u ta' dejta. Dawn it-teknoloġiji 
jippermettu l-ipproċessar ta' ammonti kbar 
ta' informazzjoni biex jiksbu għarfien ġdid 
u jiskopru xejriet ġodda. Filwaqt li t-
teknoloġiji tal-estrazzjoni tat-test u tad-
dejta huma prevalenti fl-ekonomija diġitali, 
hemm rikonoxximent mifrux li l-
estrazzjoni tat-test u tad-dejta b'mod 
partikolari tista' tibbenefika lill-komunità
tar-riċerka u b'hekk tinkoraġġixxi l-
innovazzjoni, it-tkabbir sostenibbli u l-
impjiegi. Madankollu, fl-Unjoni, 
organizzazzjonijiet ta' riċerka bħall-
universitajiet u l-istituti ta' riċerka qed 
iħabbtu wiċċhom ma' inċertezza legali 
dwar sa fejn ikunu jistgħu jwettqu 
estrazzjoni tat-test u tad-dejta tal-kontenut. 
F'ċerti każijiet, l-estrazzjoni tat-test u tad-
dejta tista' tinvolvi atti protetti bid-drittijiet 
tal-awtur u/jew bid-dritt tal-bażi tad-dejta 
sui generis, b'mod partikolari r-
riproduzzjoni ta' xogħlijiet jew materjal 
tematiku ieħor u/jew l-estrazzjoni tal-
kontenut minn bażi tad-dejta. Fejn ma 
hemm l-ebda eċċezzjoni jew limitazzjoni li 
tapplika, awtorizzazzjoni biex jitiwettqu 
tali atti tkun meħtieġa mid-detenturi tad-
drittijiet. L-estrazzjoni tat-test u tad-dejta 
tista' titwettaq ukoll b'rabta ma' fatti jew 
dejta sempliċi li mhumiex protetti bid-
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awtorizzazzjoni ma tkun meħtieġa. drittijiet tal-awtur u f'dawn il-każijiet l-
ebda awtorizzazzjoni ma tkun meħtieġa.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Id-dritt tal-Unjoni diġà jipprovdi 
ċerti eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet li 
jkopru l-użi għal finijiet ta' riċerka 
xjentifika li jistgħu japplikaw għal atti ta' 
estrazzjoni tat-est u tad-dejta. Madankollu, 
dawn l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet 
huma fakultattivi u mhux adattati 
kompletament għall-użu ta' teknoloġiji fir-
riċerka xjentifika. Barra minn hekk, fejn ir-
riċerkaturi jkollhom aċċess għal kontenut 
legali, pereżempju permezz ta' 
abbonamenti għal pubblikazzjonijiet jew 
liċenzji ta' aċċess miftuħ, it-termini tal-
liċenzji jistgħu jeskludu l-estrazzjoni tat-
test u tad-dejta. Kulma jmur ir-riċerka qed 
issir dejjem aktar bl-għajnuna tat-
teknoloġija diġitali, għalhekk hemm riskju 
li l-pożizzjoni kompetittiva tal-Unjoni 
bħala qasam ta' riċerka se tbati jekk ma 
jitteħdux il-passi biex tiġi indirizzata l-
inċertezza legali għall-estrazzjoni tat-test u 
tad-dejta.

(9) Id-dritt tal-Unjoni diġà jipprovdi 
ċerti eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet li 
jkopru l-użi għal finijiet ta' riċerka 
xjentifika li jistgħu japplikaw għal atti ta' 
estrazzjoni tat-test u tad-dejta. Madankollu, 
dawn l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet 
huma fakultattivi u mhux adattati 
kompletament għall-użu ta' teknoloġiji fir-
riċerka xjentifika. Barra minn hekk, fejn ir-
riċerkaturi jkollhom aċċess għal kontenut 
legali, pereżempju permezz ta' 
abbonamenti għal pubblikazzjonijiet jew 
liċenzji ta' aċċess miftuħ, it-termini tal-
liċenzji jistgħu jeskludu l-estrazzjoni tat-
test u tad-dejta. Kulma jmur ir-riċerka qed 
issir dejjem aktar bl-għajnuna tat-
teknoloġija diġitali, għalhekk hemm riskju 
li l-pożizzjoni kompetittiva tal-Unjoni 
bħala qasam ta' riċerka u mexxejja tal-
ekonomija tad-data se tbati jekk ma 
jitteħdux il-passi biex tiġi indirizzata l-
inċertezza legali għall-estrazzjoni tat-test u 
tad-dejta.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Id-dritt tal-Unjoni jenħtieġ li jqis li 
l-estrazzjoni tat-test u tad-dejta għandha l-
potenzjal enormi li tintuża kemm 
f'kuntesti ta' riċerka formali kif ukoll 
informali u jenħtieġ li jirrikonoxxi l-
potenzjal tal-estrazzjoni tat-test u tad-dejta 
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biex jistimula biżżejjed innovazzjoni, 
tkabbir u impjiegi.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Din l-inċertezza legali għandha tiġi 
indirizzata billi tkun prevista eċċezzjoni 
obbligatorja għad-dritt ta' riproduzzjoni kif 
ukoll id-dritt li ma titħalliex issir 
estrazzjoni minn bażi tad-dejta. L-
eċċezzjoni l-ġdida għandha tkun bla ħsara 
għall-eċċezzjoni obbligatorja eżistenti dwar 
atti temporanji ta' riproduzzjoni stabbiliti 
fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2001/29, li 
għandhom ikomplu japplikaw għal tekniki 
tal-estrazzjoni tat-test u tad-dejta li ma 
jinvolvux it-teħid ta' kopji li jmorru lil hinn 
mill-ambitu ta' din l-eċċezzjoni. L-
organizzazzjonijiet ta' riċerka għandhom 
jibbenefikaw ukoll mill-eżenzjoni meta 
jkunu involuti fis-sħubijiet pubbliċi-
privati.

(10) Din l-inċertezza legali jenħtieġ li
tiġi indirizzata billi tiġi prevista eċċezzjoni 
obbligatorja għad-dritt ta' riproduzzjoni kif 
ukoll id-dritt li ma titħalliex issir 
estrazzjoni minn bażi tad-dejta, inkluża 
data mhux ipproċessata. L-eċċezzjoni l-
ġdida għandha tkun bla ħsara għall-
eċċezzjoni obbligatorja eżistenti dwar atti 
temporanji ta' riproduzzjoni stabbiliti fl-
Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2001/29, li 
għandhom ikomplu japplikaw għal tekniki 
tal-estrazzjoni tat-test u tad-dejta li ma 
jinvolvux it-teħid ta' kopji li jmorru lil hinn 
mill-ambitu ta' din l-eċċezzjoni. Il-parti l-
kbira tal-estrazzjoni tat-test u tad-dejta li 
ssir fuq l-internet miftuħ ma tinvolvix 
kopji permanenti u għalhekk tvarja ħafna 
minn estrazzjoni tat-test u tad-dejta dwar 
pubblikazzjonijiet xjentifiċi.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Organizzazzjonijiet ta' riċerka 
madwar l-Unjoni jinkludu varjetà wiesgħa 
ta' entitajiet li l-għan primarju tagħhom 
huwa li jiwettqu riċerka xjentifika jew li 
jagħmlu dan flimkien mal-provvista ta' 
servizzi edukattivi. Minħabba d-diversità 
ta' entitajiet bħal dawn, huwa importanti li 
jkun hemm fehim komuni tal-benefiċjarji 
tal-eċċezzjoni. Minkejja forom legali u 
strutturi differenti, organizzazzjonijiet ta' 

(11) Organizzazzjonijiet ta' riċerka 
madwar l-Unjoni jinkludu varjetà wiesgħa 
ta' entitajiet li l-għan primarju tagħhom 
huwa li jiwettqu riċerka xjentifika jew li 
jagħmlu dan flimkien mal-provvista ta' 
servizzi edukattivi. Minħabba d-diversità 
ta' entitajiet bħal dawn, huwa importanti li 
jkun hemm fehim komuni tal-benefiċjarji 
tal-eċċezzjoni. Minkejja forom legali u 
strutturi differenti, organizzazzjonijiet ta' 
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riċerka madwar l-Istati Membri 
ġeneralment għandhom bħala punt komuni 
li jaġixxu jew fuq bażi mhux għall-profitt 
jew fil-kuntest ta' missjoni ta' interess 
pubbliku rikonoxxut mill-Istat. Tali 
missjoni ta' interess pubbliku tista', 
pereżempju, tiġi riflessa permezz ta' 
finanzjament pubbliku jew permezz ta' 
dispożizzjonijiet f'liġijiet nazzjonali jew 
kuntratti pubbliċi. Fl-istess waqt, 
organizzazzjonijiet li fuqhom impriżi 
kummerċjali għandhom influwenza 
deċiżiva li tippermettilhom li jeżerċitaw 
kontroll minħabba sitwazzjonijiet 
struttutali bħall-kwalità tal-azzjonisti jew 
tal-membri, li jistgħu jirriżultaw f'aċċess 
preferenzjali għar-riżultati tar-riċerka, ma 
għandhomx jitqiesu bħala 
organizzazzjonijiet ta' riċerka għall-fini ta' 
din id-Direttiva.

riċerka madwar l-Istati Membri 
ġeneralment għandhom bħala punt komuni 
li jaġixxu jew fuq bażi mhux għall-profitt 
jew fil-kuntest ta' missjoni ta' interess 
pubbliku rikonoxxut mill-Istat. Tali 
missjoni ta' interess pubbliku tista', 
pereżempju, tiġi riflessa permezz ta' 
finanzjament pubbliku jew permezz ta' 
dispożizzjonijiet f'liġijiet nazzjonali jew 
kuntratti pubbliċi. Fl-istess waqt, 
organizzazzjonijiet li fuqhom impriżi 
kummerċjali għandhom influwenza 
deċiżiva li tippermettilhom li jeżerċitaw 
kontroll minħabba sitwazzjonijiet 
strutturali bħall-kwalità tal-azzjonisti jew 
tal-membri, li jistgħu jirriżultaw f'aċċess 
preferenzjali għar-riżultati tar-riċerka, ma 
għandhomx jitqiesu bħala 
organizzazzjonijiet ta' riċerka għall-fini ta' 
din id-Direttiva. Jenħtieġ li l-
organizzazzjonijiet ta' riċerka jkopru l-
universitajiet, inkluż inkubaturi ta' 
negozji ġodda kollegati ma' universitajiet 
u istituti ta' riċerka.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fid-dawl ta' numru potenzjalment 
għoli ta' talbiet għall-aċċess għal u 
downloads tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' 
materjal ieħor protett, id-detenturi ta' 
drittijiet għandhom jitħallew japplikaw 
miżuri fejn ikun hemm riskju li s-sigurtà u 
l-integrità tas-sistema u/jew tal-bażijiet tad-
dejta fejn ix-xogħlijiet jew materji ieħor 
huma ospitati jiġu mhedda. Dawk il-miżuri 
ma għandhomx imorru lil hinn minn dak li 
huwa neċessarju sabiex jintlaħaq l-għan li 
tiġi żgurata s-sigurtà u l-integrità tas-
sistema u ma għandux ifixkel l-
applikazzjoni effettiva tal-eċċezzjoni.

(12) Fid-dawl ta' numru potenzjalment 
għoli ta' talbiet għall-aċċess għal u 
downloads tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' 
materjal ieħor protett, id-detenturi ta' 
drittijiet għandhom jitħallew japplikaw 
miżuri fejn ikun hemm riskju li s-sigurtà u 
l-integrità tas-sistema u/jew tal-bażijiet tad-
dejta fejn ix-xogħlijiet jew materjal
tematiku ieħor huma ospitati jiġu mhedda. 
Dawk il-miżuri ma għandhomx imorru lil 
hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex 
jintlaħaq l-għan li tiġi żgurata s-sigurtà u l-
integrità tas-sistema u ma għandux ifixkel 
l-applikazzjoni effettiva tal-eċċezzjoni. 
Jenħtieġ li dawn il-miżuri ma jwaqqfux 
jew jeskludi l-kapaċità ta' żvilupp ta' 
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għodda ta' estrazzjoni tat-test u tad-dejta 
differenti minn dawk offruti mid-detenturi 
tad-drittijiet sakemm is-sigurtà u l-
integrità tan-netwerks u tal-bażijiet tad-
dejta jkunu protetti.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) M'hemm l-ebda bżonn li jkun 
prevedut kumpens għad-detenturi tad-
drittijiet rigward użi fl-ambitu tal-
eċċezzjoni tal-estrazzjoni tat-test u tad-
dejta introdotta b'din id-Direttiva peress li 
fid-dawl tan-natura u l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-eċċezzjoni, il-ħsara 
għandha tkun minima.

(13) M'hemm l-ebda bżonn li jkun 
prevedut kumpens għad-detenturi tad-
drittijiet rigward użi fl-ambitu tal-
eċċezzjoni tal-estrazzjoni tat-test u tad-
dejta introdotta b'din id-Direttiva peress li 
ma għandu jkun hemm ebda preġudizzju 
irraġonevoli għall-interessi tad-detenturi 
tad-drittijiet. Apparti minn hekk, użu 
skont l-eċċezzjoni ta' estrazzjoni tat-test u 
tad-dejta mhuwiex kunfliġġenti mal-
isfruttar normali ta' xogħlijiet li jitlob għal 
kumpens separat.

Emenda8

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikolu 5(3)(a) tad-Direttiva 
2001/29/KE jippermetti lill-Istati Membri 
li jintroduċu eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-drittijiet ta' riproduzzjoni, ta' 
komunikazzjoni lill-pubbliku u t-tqegħid 
għad-dispożizzjoni għall-pubbliku għall-
għan uniku li, fost l-oħrajn, jkun hemm 
illustrazzjoni għat-tagħlim. Barra minn 
hekk, l-Artikoli 6(2)(b) u 9(b) tad-Direttiva 
96/9/KE jippermettu l-użu ta' bażi tad-dejta 
u l-estrazzjoni jew l-użu mill-ġdid ta' parti 
sostanzjali tal-kontenut tagħha għall-finijiet 
ta' illustrazzjoni għat-tagħlim. Il-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dawn l-eċċezzjonijiet jew 
limitazzjonijiet kif japplikaw għall-użi 

(14) L-Artikolu 5(3)(a) tad-
Direttiva 2001/29/KE jippermetti lill-Istati 
Membri li jintroduċu eċċezzjoni jew 
limitazzjoni għad-drittijiet ta' 
riproduzzjoni, ta' komunikazzjoni lill-
pubbliku u t-tqegħid għad-dispożizzjoni 
għall-pubbliku għall-għan uniku li jkun 
hemm illustrazzjoni għat-tagħlim jew 
għar-riċerka xjentifika. Barra minn hekk, 
l-Artikoli 6(2)(b) u 9(b) tad-Direttiva 
96/9/KE jippermettu l-użu ta' bażi tad-dejta 
u l-estrazzjoni jew l-użu mill-ġdid ta' parti 
sostanzjali tal-kontenut tagħha għall-finijiet 
ta' illustrazzjoni għat-tagħlim. Flimkien 
ma' applikazzjoni mhux uniformi fl-Istati 
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diġitali mhijiex ċara. Barra minn hekk, 
hemm nuqqas ta' ċarezza dwar jekk dawn l-
eċċezzjonijiet jew limitazzjonijiet 
għandhomx japplikaw fejn it-tagħlim huwa 
pprovdut online u b'hekk mill-bogħod. 
Barra minn hekk, il-qafas attwali ma 
jipprovdix għal effett transfruntier. Din is-
sitwazzjoni tista' tfixkel l-iżvilupp ta' 
attivitajiet ta' tagħlim diġitalment 
appoġġati u t-tagħlim mill-bogħod. 
Għalhekk, l-introduzzjoni ta' sistema ġdida 
ta' eċċezzjoni jew limitazzjoni obbligatorja 
hija meħtieġa biex jiġi żgurat li 
stabbilimenti edukattivi jibbenefikaw minn 
ċertezza legali sħiħa meta jużaw xogħlijiet 
jew materji oħra, inklużi attivitajiet ta' 
tagħlim diġitali u online bejn il-fruntieri.

Membri, il-kamp ta' applikazzjoni ta' dawk
l-eċċezzjonijiet jew limitazzjonijiet kif 
japplikaw għall-użi diġitali mhuwiex ċar. 
Barra minn hekk, hemm nuqqas ta' ċarezza 
dwar jekk dawn l-eċċezzjonijiet jew
limitazzjonijiet għandhomx japplikaw fejn 
it-tagħlim huwa pprovdut online u b'hekk 
mill-bogħod. Barra minn hekk, il-qafas 
attwali ma jipprovdix għal effett 
transfruntier. Din is-sitwazzjoni tista' 
tfixkel l-iżvilupp ta' attivitajiet ta' tagħlim 
diġitalment appoġġati u t-tagħlim mill-
bogħod. Għalhekk, l-introduzzjoni ta' 
eċċezzjoni jew limitazzjoni obbligatorja 
ġdida hija meħtieġa biex jiġi żgurat li 
stabbilimenti edukattivi jibbenefikaw minn 
ċertezza legali sħiħa meta jużaw xogħlijiet 
jew materjal tematiku ieħor fl-attivitajiet 
kollha ta' tagħlim, inkluż dak online u bejn 
il-fruntieri.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Filwaqt li programmi ta' 
edukazzjoni u ta' tagħlim mill-bogħod 
transfruntier ħafna drabi huma żviluppati 
f'livell ogħla ta' edukazzjoni, l-għodod u r-
riżorsi diġitali qed jintużaw dejjem aktar 
fil-livelli edukattivi kollha, b'mod 
partikolari biex itejbu u jsaħħu l-esperjenza 
tat-tagħlim. L-eċċezzjoni jew limitazzjoni 
prevista f'din id-Direttiva għandhom
għalhekk jibbenefikaw lill-istabbilimenti 
edukattivi kollha fl-edukazzjoni primarja, 
sekondarja, vokazzjonali u l-edukazzjoni 
għolja sa fejn huma jwettqu attivitajiet 
edukattivi għal skop mhux kummerċjali. L-
istruttura organizzattiva u l-mezzi ta' 
ffinanzjar ta' stabbiliment edukattivi
mhumiex il-fatturi deċiżivi biex 
jiddeterminaw in-natura mhux kummerċjali 
tal-attività.

(15) Filwaqt li programmi ta' 
edukazzjoni u ta' tagħlim mill-bogħod 
transfruntier ħafna drabi huma żviluppati 
f'livell ogħla ta' edukazzjoni, l-għodod u r-
riżorsi diġitali qed jintużaw dejjem aktar 
fil-livelli edukattivi kollha, b'mod 
partikolari biex itejbu u jsaħħu l-esperjenza 
tat-tagħlim. L-eċċezzjoni jew limitazzjoni 
prevista f'din id-Direttiva jenħtieġ
għalhekk li tibbenefikaw lill-istabbilimenti 
edukattivi kollha fl-edukazzjoni primarja, 
sekondarja, vokazzjonali u l-edukazzjoni 
għolja, u fi programmi edukattivi 
ċertifikati rikonoxxuti mill-Istat Membru, 
kif ukoll istituzzjonijiet tal-wirt kulturali u 
organizzazzjonijiet ta' riċerka, sa fejn 
huma jwettqu attivitajiet edukattivi għal 
skop mhux kummerċjali. L-istruttura 
organizzattiva u l-mezzi ta' ffinanzjar ta' 
stabbiliment edukattivi mhumiex il-fatturi 
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deċiżivi biex jiddeterminaw in-natura 
mhux kummerċjali tal-attività.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għandha tkopri l-użi diġitali ta' xogħlijiet 
u materjal tematiku ieħor, bħal pereżempju 
l-użu ta' partijiet jew siltiet ta' xogħlijiet 
biex isostnu, isaħħu jew jikkumplimentaw 
it-tagħlim, inklużi attivitajiet ta' tagħlim 
relatati. L-użu tax-xogħlijiet jew suġġett
ieħor skont l-eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għandhom ikunu biss fil-kuntest ta' 
attivitajiet ta' taħriġ u tagħlim imwettqa 
taħt ir-responsabbiltà ta' stabbilimenti 
edukattivi, inkluż matul l-eżamijiet, u 
jkunu limitati għal dak li huwa meħtieġ 
għall-iskop ta' dawn l-attivitajiet. L-
eċċezzjoni jew limitazzjoni għandha
tkopri ż-żewġ użi permezz ta' mezzi 
diġitali fil-klassi u użi online permezz ta' 
netwerk elettroniku sigur tal-istabbiliment 
edukattiv, li l-aċċess għalihom għandhom 
ikunu protetti, b'mod partikolari permezz 
ta' proċeduri ta' awtentikazzjoni. L-
eċċezzjoni jew limitazzjoni għandha
tinftiehem bħala li tkopri l-ħtiġijiet 
speċifiċi ta' aċċessibbiltà għall-persuni 
b'diżabilità fil-kuntest ta' illustrazzjoni 
għat-tagħlim.

(16) Jenħtieġ li l-eċċezzjoni jew il-
limitazzjoni jkopru l-użi kollha ta' 
xogħlijiet u materjal tematiku ieħor, bħal 
pereżempju l-użu ta' partijiet jew siltiet ta' 
xogħlijiet biex isostnu, isaħħu jew 
jikkumplimentaw it-tagħlim, inklużi 
attivitajiet ta' tagħlim relatati. L-użu tax-
xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor 
skont l-eċċezzjoni jew limitazzjoni 
jenħtieġ li jkunu biss fil-kuntest ta' 
attivitajiet ta' taħriġ u tagħlim imwettqa 
taħt ir-responsabbiltà ta' stabbilimenti li 
joffru attivitjajiet edukattivi, inkluż matul 
l-eżamijiet, u jkunu limitati għal dak li 
huwa meħtieġ għall-iskop ta' dawn l-
attivitajiet. L-eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għandha tkopri ż-żewġ użi permezz ta' 
mezzi diġitali fil-klassi u użi online 
permezz ta' netwerk elettroniku sigur tal-
istabbiliment edukattiv, li l-aċċess 
għalihom għandhom ikunu protetti, b'mod 
partikolari permezz ta' proċeduri ta' 
awtentikazzjoni. L-eċċezzjoni jew 
limitazzjoni għandha tinftiehem bħala li 
tkopri l-ħtiġijiet speċifiċi ta' aċċessibbiltà 
għall-persuni b'diżabilità fil-kuntest ta' 
illustrazzjoni għat-tagħlim.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Att ta' preservazzjoni jista' jirrikjedi 
riproduzzjoni ta' xogħol jew materja oħra

(18) Att ta' preservazzjoni jista' jirrikjedi 
riproduzzjoni ta' xogħol jew materjal 
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fil-kollezzjoni ta' istituzzjoni tal-wirt 
kulturali u b'hekk l-awtorizzazzjoni tad-
detenturi tad-drittijiet rilevanti. L-
istituzzjonijiet tal-wirt kulturali huma 
involuti fil-preservazzjoni tal-
kollezzjonijiet tagħhom għall-
ġenerazzjonijiet futuri. It-teknoloġiji 
diġitali joffru modi ġodda biex jiġi 
ppreservat il-wirt kulturali li jinsab f'dawk 
il-kollezzjonijiet, iżda dawn joħolqu wkoll 
sfidi ġodda. Minħabba dawn l-isfidi l-
ġodda, jenħtieġ li l-qafas legali kurrenti jiġi 
addattat billi tkun prevista eċċezzjoni 
obbligatorja għad-dritt ta' riproduzzjoni 
sabiex ikunu permessi dawk l-atti ta' 
preservazzjoni.

tematiku ieħor fil-kollezzjoni ta' 
istituzzjoni tal-wirt kulturali, 
organizzazzjoni ta' riċerka u stabbilimenti 
edukattivi u b'hekk l-awtorizzazzjoni tad-
detenturi tad-drittijiet rilevanti. Dawn l-
istituzzjonijiet huma involuti fil-
preservazzjoni tal-kollezzjonijiet tagħhom 
għall-ġenerazzjonijiet futuri. It-teknoloġiji 
diġitali joffru modi ġodda biex jiġi 
ppreservat il-wirt kulturali li jinsab f'dawk 
il-kollezzjonijiet, iżda dawn joħolqu wkoll 
sfidi ġodda. Minħabba dawn l-isfidi l-
ġodda, jenħtieġ li l-qafas legali kurrenti jiġi 
addattat billi tkun prevista eċċezzjoni 
obbligatorja għad-dritt ta' riproduzzjoni 
sabiex ikunu permessi dawk l-atti ta' 
preservazzjoni.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Approċċi differenti fl-Istati Membri 
għal atti ta' preservazzjoni minn 
istituzzjonijiet tal-wirt kulturali jfixklu l-
kooperazzjoni transfruntiera u l-
kondiviżjoni tal-mezzi ta' preservazzjoni 
minn istituzzjonijiet għall-wirt kulturali fis-
suq intern, li jwasslu għal użu mhux 
effiċjenti tar-riżorsi.

(19) Approċċi differenti fl-Istati Membri 
għal atti ta' preservazzjoni, inkluża r-
riproduzzjoni minn istituzzjonijiet tal-wirt 
kulturali, organizzazzjonijiet ta' riċerka u 
stabbilimenti edukattivi jfixklu l-
kooperazzjoni transfruntiera u l-
kondiviżjoni tal-mezzi ta' preservazzjoni 
fis-suq intern, li jwasslu għal użu mhux 
effiċjenti tar-riżorsi. L-Istati Membri 
jenħtieġ li jiffaċilitaw il-kondiviżjoni 
transfruntiera tal-aħjar prattiki, ta' 
teknoloġiji ġodda u tekniki ta' 
preservazzjoni.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għalhekk, l-Istati Membri (20) Għalhekk jenħtieġ li l-Istati 
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għandhom ikunu obbligati li jipprevedu 
eċċezzjoni li tippermetti li l-istituzzjonijiet 
tal-wirt kulturali jirriproduċu xogħlijiet u 
materjal tematiku ieħor permanentement 
fil-kollezzjonijiet tagħhom għal skopijiet 
ta' preservazzjoni, pereżempju biex tiġi 
indirizzata l-obsolexxenza teknoloġika jew 
id-degradazzjoni ta' sostenni oriġinali. 
Eċċezzjoni bħal din għandha tippermetti li 
jsiru kopji bl-għodod, mezzi jew 
teknoloġija ta' preservazzjoni xierqa, fl-
għadd meħtieġ u fi kwalunkwe punt fil-
ħajja tax-xogħol jew materja oħra sa 
kemm ikun meħtieġ biex tkun prodotta 
kopja għal finijiet ta' preservazzjoni biss.

Membri jkunu obbligati jipprevedu 
eċċezzjoni li tippermetti li l-istituzzjonijiet 
tal-wirt kulturali, l-organizzazzjonijiet ta' 
riċerka u l-istabbilimenti edukattivi
jirriproduċu xogħlijiet u materjal tematiku 
ieħor permanentement fil-kollezzjonijiet 
tagħhom għal skopijiet ta' preservazzjoni, 
pereżempju biex tiġi indirizzata l-
obsolexxenza teknoloġika jew id-
degradazzjoni ta' sostenni oriġinali. 
Jenħtieġ li dawn l-entitajiet jitħallew ukoll 
jagħmlu riproduzzjonijiet organizzattivi 
interni għal diversi skopijiet inklużi l-
assikurazzjoni, l-ikklerjar tad-drittijiet u s-
self. Eċċezzjoni bħal din għandha 
tippermetti li jsiru kopji bl-għodod, mezzi 
jew teknoloġija ta' preservazzjoni xierqa, 
fl-għadd meħtieġ u fi kwalunkwe punt fil-
ħajja tax-xogħol jew materjal tematiku 
ieħor sakemm ikun meħtieġ biex tkun 
prodotta kopja għal tali riproduzzjoni. L-
attivitajiet ta' riproduzzjoni jistgħu 
jitwetqqu bi sħab ma' istituzzjonijiet 
stabbiliti fl-Istati Membri.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
xogħlijiet jew materji oħra għandhom 
jitqiesu li jkunu permanentement fil-
kollezzjoni ta' istituzzjoni tal-wirt kulturali 
meta kopji huma proprjetà ta' jew 
miżmuma b'mod permanenti fl-istituzzjoni 
tal-wirt kulturali, pereżempju bħala 
riżultat ta' trasferiment tas-sjieda jew 
ftehimiet ta' liċenzjar.

(21) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor
għandhom jitqiesu li jkunu 
permanentement fil-kollezzjoni ta' 
istituzzjoni tal-wirt kulturali, l-
organizzazzjoni tar-riċerka jew l-
istabbiliment edukattiv meta kopji jkunu
proprjetà ta' jew ikunu miżmuma fuq self 
fuq terminu twil jew ikunu miżmuma 
b'mod permanenti mill-entità, inkluż bi
trasferiment tas-sjieda jew ftehimiet ta' 
liċenzjar.

Emenda 15
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Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-Istati Membri għandhom, fil-
qafas stipulat f'din id-Direttiva, ikollhom 
il-flessibbiltà li jagħżlu t-tip speċifiku ta' 
mekkaniżmu li jippermetti l-liċenzjar għal 
xogħlijiet li mhumiex fis-suq biex jestendu 
għad-drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet li 
mhumiex rappreżentati mill-
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv, 
b'konformità mat-tradizzjonijiet legali, 
prattiċi jew ċirkustanzi tagħhom. Tali 
mekkaniżmi jistgħu jinkludu l-liċenzjar 
kollettiv estiż u preżunzjonijiet ta' 
rappreżentazzjoni.

(23) L-Istati Membri jenħtieġ li, fil-
qafas stipulat f'din id-Direttiva, ikollhom 
il-flessibbiltà li jagħżlu t-tip speċifiku ta' 
mekkaniżmu li jippermetti l-liċenzjar għal 
xogħlijiet li mhumiex fis-suq biex jestendu 
għad-drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet li 
jew mhumiex rappreżentati jew mhumiex 
adegwatament rappreżentati mill-
organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv, 
b'konformità mat-tradizzjonijiet legali, 
prattiki jew ċirkustanzi tagħhom. Tali 
mekkaniżmi jistgħu jinkludu l-liċenzjar 
kollettiv estiż u preżunzjonijiet ta' 
rappreżentazzjoni.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Wara li qieset il-varjetà ta' 
xogħlijiet u materja oħra f'kollezzjonijiet 
ta' istituzzjonijiet tal-wirt kulturali, huwa 
importanti li l-mekkaniżmi ta' liċenzjar 
introdotti b'din id-Direttiva jkunu 
disponibbli u jistgħu jintużaw fil-prattika 
għal tipi differenti ta' xogħlijiet u materjal 
tematiku ieħor, inklużi ritratti, 
reġistrazzjonijiet awdjo u xogħlijiet 
awdjoviżivi. Sabiex jiġu riflessi l-
ispeċifiċitajiet tal-kategoriji differenti ta' 
xogħlijiet u materjal tematiku ieħor fir-
rigward ta' mezzi ta' pubblikazzjoni u 
distribuzzjoni u biex ikun faċilitat l-użu ta' 
dawn il-mekkaniżmi, rekwiżiti u proċeduri 
speċifiċi għandhom mnejn jiġu stabbiliti 
mill-Istati Membri għall-applikazzjoni 
prattika ta' dawk il-mekkaniżmi ta' 
liċenzjar. Huwa xieraq li l-Istati Membri 
jikkonsultataw lid-detenturi tad-drittijiet, 
lill-utenti u lill-organizzazzjonijiet ta' 

(25) Wara li qieset il-varjetà ta' 
xogħlijiet u materjal tematiku ieħor
f'kollezzjonijiet ta' istituzzjonijiet tal-wirt 
kulturali, huwa importanti li l-mekkaniżmi 
ta' liċenzjar introdotti b'din id-Direttiva 
jkunu disponibbli u jistgħu jintużaw fil-
prattika għal tipi differenti ta' xogħlijiet u 
materjal tematiku ieħor, inklużi ritratti, 
reġistrazzjonijiet awdjo u xogħlijiet 
awdjoviżivi. Sabiex jiġu riflessi l-
ispeċifiċitajiet tal-kategoriji differenti ta' 
xogħlijiet u materjal tematiku ieħor fir-
rigward ta' mezzi ta' pubblikazzjoni u 
distribuzzjoni u biex ikun faċilitat l-użu ta' 
dawn il-mekkaniżmi, rekwiżiti u proċeduri 
speċifiċi għandhom mnejn jiġu stabbiliti 
mill-Istati Membri għall-applikazzjoni 
prattika ta' dawk il-mekkaniżmi ta' 
liċenzjar. Huwa xieraq li l-Istati Membri 
jikkonsultaw lid-detenturi tad-drittijiet, lill-
istituzzjonijiet kulturali, lill-utenti u lill-
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mmaniġġjar kollettiv meta jagħmlu dan. organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar kollettiv 
meta jagħmlu dan.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
huwa meħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' 
pubblikazzjoni tal-istampa b'mod li 
tħaddan biss pubblikazzjonijiet ġurnalistiċi, 
ippubblikat minn fornitur ta' servizz, 
perjodikament jew regolarment aġġornati fi 
kwalunkwe mezz tax-xandir, għall-finijiet 
ta' informazzjoni jew divertiment. Dawn il-
pubblikazzjonijiet jistgħu jinkludu, 
pereżempju, gazzetti ta' kuljum, rivisti ta' 
kull ġimgħa jew ta' kull xahar jew siti tal-
internet ta' interess speċjali jew tal-
aħbarijiet. Pubblikazzjonijiet perjodiċi li 
huma ppubblikati għal skopijiet xjentifiċi 
jew akkademiċi, bħal ġurnali xjentifiċi, ma 
għandhomx ikunu koperti mill-protezzjoni 
mogħtija lil pubblikazzjonijiet tal-istampa 
skont din id-Direttiva. Din il-protezzjoni 
ma testendix għall-atti ta' hyperlinking li 
ma jikkostitwux komunikazzjoni lill-
pubbliku.

(33) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
huwa meħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' 
pubblikazzjoni tal-istampa b'mod li 
tħaddan biss pubblikazzjonijiet ġurnalistiċi, 
ippubblikat minn fornitur ta' servizz, 
perjodikament jew regolarment aġġornati fi 
kwalunkwe mezz tax-xandir, għall-finijiet 
ta' informazzjoni jew divertiment. Dawn il-
pubblikazzjonijiet jistgħu jinkludu, 
pereżempju, gazzetti ta' kuljum, rivisti ta' 
kull ġimgħa jew ta' kull xahar jew siti tal-
internet ta' interess speċjali jew tal-
aħbarijiet. Pubblikazzjonijiet perjodiċi li 
huma ppubblikati għal skopijiet xjentifiċi 
jew akkademiċi, bħal ġurnali xjentifiċi, 
jenħtieġ ukoll li jkunu koperti mill-
protezzjoni mogħtija lil pubblikazzjonijiet 
tal-istampa skont din id-Direttiva. Din il-
protezzjoni ma testendix għall-atti ta' 
hyperlinking li ma jikkostitwux 
komunikazzjoni lill-pubbliku.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Jenħtieġ li d-drittijiet tal-
pubblikaturi tal-istampa japplikaw 
mingħajr ħsara għad-drittijiet tal-
individwi għar-riproduzzjoni, il-
kommunikazzjoni jew l-għoti ta' links jew 
siltiet ta' pubblikazzjoni tal-istampa lill-
pubbliku għall-użu privat jew għall-
finijiet mhux ta' profitt u mhux 
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kummerċjali.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Id-drittijiet mogħtija lill-edituri ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa skont din id-
Direttiva għandhom ikollhom l-istess 
kamp ta' applikazzjoni bħad-drittijiet ta' 
riproduzzjoni u t-tqegħid għad-dipożizzjoni 
tal-pubbliku previsti fid-Direttiva 
2001/29/KE, sa fejn għandhom x'jaqsmu 
l-użi diġitali. Dawn għandhom ukoll 
ikunu soġġetti għall-istess dispożizzjonijiet 
dwar l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet 
bħal dawk applikabbli għad-drittijiet 
previsti fid-Direttiva 2001/29/KE inkluża l-
eċċezzjoni għall-kwotazzjoni, magħmula 
pereżempju għal skopijiet ta' kritika jew ta' 
rieżami stabbiliti fl-Artikolu 5(3)(d) ta' din 
id-Direttiva.

(34) Id-drittijiet mogħtija lill-
pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-
istampa skont din id-Direttiva jenħtieġ li 
jkollhom l-istess kamp ta' applikazzjoni 
bħad-drittijiet ta' riproduzzjoni u t-tqegħid 
għad-dipożizzjoni tal-pubbliku previsti fid-
Direttiva 2001/29/KE. Dawn għandhom 
ukoll ikunu soġġetti għall-istess 
dispożizzjonijiet dwar l-eċċezzjonijiet u l-
limitazzjonijiet bħal dawk applikabbli 
għad-drittijiet previsti fid-Direttiva 
2001/29/KE inkluża l-eċċezzjoni għall-
kwotazzjoni, magħmula pereżempju għal 
skopijiet ta' kritika jew ta' rieżami stabbiliti 
fl-Artikolu 5(3)(d) ta' din id-Direttiva. Il-
protezzjoni mogħtija lill-pubblikazzjonijiet 
tal-istampa fl-ambitu ta' din id-Direttiva 
jenħtieġ li tapplika wkoll meta l-kontenut 
ikun iġġenerat awtomatikament minn, 
pereżempju, aggregaturi tal-aħbarijiet.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Il-protezzjoni mogħtija lill-
pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-
istampa b'din id-Direttiva ma għandhiex 
taffettwa d-drittijiet tal-awturi u detenturi 
oħra tad-drittijiet fix-xogħlijiet u materji 
oħra inkorporati hemmhekk, inkluż fir-
rigward sa fejn l-awturi u d-detenturi tad-
drittijiet oħra jistgħu jisfruttaw is-xogħlijiet
jew materji oħra tagħhom 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-

(35) Il-protezzjoni mogħtija lill-
pubblikaturi ta' pubblikazzjonijiet tal-
istampa b'din id-Direttiva jenħtieġ li ma 
taffettwax id-drittijiet tal-awturi u detenturi 
oħra tad-drittijiet fix-xogħlijiet u materji 
oħra inkorporati hemmhekk, inkluż fir-
rigward sa fejn l-awturi u d-detenturi tad-
drittijiet oħra jistgħu jisfruttaw is-xogħlijiet 
jew materji oħra tagħhom 
indipendentement mill-pubblikazzjoni tal-
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istampa, li fihom huma inkorporati. 
Għaldaqstant,  il-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa ma 
għandhomx ikun jistgħu jinvokaw il-
ħarsien li ngħataw kontra l-awturi u 
detenturi oħra tad-drittijiet. Dan huwa 
mingħajr preġudizzju għal arranġamenti 
kuntrattwali konklużi bejn il-pubblikaturi 
ta' pubblikazzjonijiet tal-istampa, fuq naħa, 
u l-awturi u detenturi oħra tad-drittijiet, fuq 
in-naħa l-oħra.

istampa, li fihom huma inkorporati. 
Għaldaqstant,  il-pubblikaturi ta' 
pubblikazzjonijiet tal-istampa ma 
għandhomx ikun jistgħu jinvokaw il-
ħarsien li ngħataw kontra l-awturi u 
detenturi oħra tad-drittijiet. Dan huwa 
mingħajr preġudizzju għal arranġamenti 
kuntrattwali konklużi bejn il-pubblikaturi 
ta' pubblikazzjonijiet tal-istampa, fuq naħa, 
u l-awturi u detenturi oħra tad-drittijiet, fuq 
in-naħa l-oħra. L-Istati Membri jenħtieġ li 
jiżguraw li sehem ġust tar-
remunerazzjoni, li joħroġ mill-użu tad-
drittijiet tal-pubblikaturi tal-
pubblikazzjonijiet tal-istampa, ikun 
attribwit lill-ġurnalisti, lill-awturi u 
detenturi tad-drittijiet oħrajn.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Premessa 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) L-industriji kulturali u kreattivi 
(CCIs) jiżvolġu rwol essenzjali fir-
reindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa, huma 
xprun għat-tkabbir u jinsabu f'pożizzjoni 
strateġika biex jistimulaw effetti 
innovattivi f'setturi industrijali oħra. 
Barra minn hekk, is-CCIs huma xprun 
għall-innovazzjoni u l-iżvilupp tal-ICT fl-
Ewropa. L-industriji kulturali u kreattivi 
fl-Ewropa jipprovdu aktar minn 12-il 
miljun impjieg full-time, li 
jirrappreżentaw 7,5 % tal-forza tax-
xogħol tal-UE, u b'hekk joħolqu madwar 
EUR 509 biljun f'valur miżjud għall-PDG 
(5,3 % tal-GVA totali tal-UE). Il-
protezzjoni tad-dritt tal-awtur u d-drittijiet 
relatati hija ċentrali għad-dħul tas-CCIs.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Premessa 37
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Matul dawn l-aħħar snin, il-
funzjonament tas-suq tal-kontenut online 
sar iktar kumpless. Is-servizzi online li 
jipprovdu aċċess għall-kontenut protett 
bid-drittijiet tal-awtur mtella' mill-utenti 
tagħhom mingħajr l-involviment tad-
detenturi tad-drittijiet mxew 'il quddiem u 
saru sors ewlenin ta' aċċess għall-kontenut 
online. Dan jaffettwa l-possibbiltajiet tad-
detenturi tad-drittijiet li jiddeterminaw 
jekk, u taħt liema kundizzjonijiet, ix-
xogħol tagħhom u materjaa oħra
jintużawx kif ukoll il-possibbiltajiet 
tagħhom li jirċievu rimunerazzjoni xierqa 
għalih.

(37) Matul dawn l-aħħar snin, il-
funzjonament tas-suq tal-kontenut online 
sar iktar kumpless. Is-servizzi online li 
jipprovdu aċċess għall-kontenut protett 
bid-drittijiet tal-awtur imtella' mill-utenti 
tagħhom mingħajr l-involviment tad-
detenturi tad-drittijiet imxew 'il quddiem u 
saru sors ewlenin ta' aċċess għall-kontenut 
online. Dan jaffettwa l-possibbiltajiet tad-
detenturi tad-drittijiet li jiddeterminaw 
jekk, u taħt liema kundizzjonijiet, ix-
xogħol tagħhom u materja oħra jintużawx 
kif ukoll il-possibbiltajiet tagħhom li 
jirċievu rimunerazzjoni xierqa għalih. 
Minkejja l-fatt li llum qed jiġi assorbit 
aktar kontenut kreattiv minn qatt qabel 
fuq servizzi bħal pjattaformi ta' kontenut 
u servizzi ta' aggregazzjoni tal-kontenut 
imtella' mill-utenti, is-setturi kreattivi ma 
rawx żieda komparabbli fid-dħul minn din 
iż-żieda fil-konsum. Waħda mir-raġunijiet 
ewlenin qed tiġi riferuta bħala 
trasferiment ta' valur li seħħ minħabba 
nuqqas ta' ċarezza rigward l-istatus ta' 
dawn is-servizzi online taħt il-liġi tad-dritt 
tal-awtur u tal-kummerċ elettroniku. 
Inħoloq suq inġust li qed jhedded l-
iżvilupp tas-Suq Uniku Diġitali u l-atturi 
ewlenin tiegħu: l-industriji kulturali u 
kreattivi.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Premessa 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) Il-pjattaformi diġitali huma mezz 
biex jingħata aċċess usa' għal xogħlijiet 
kulturali u kreattivi u joffru 
opportunitajiet kbar biex l-industriji 
kulturali u kreattivi jiżviluppaw mudelli 
kummerċjali ġodda. Għalhekk, hemm 
bżonn jitqies kif dan il-proċess jista' 
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jiffunzjona b'aktar ċertezza legali u rispett 
għad-detenturi tad-drittijiet. Hija 
għalhekk tal-akbar importanza li jiġu 
żgurati t-trasparenza u kundizzjonijiet 
ekwi. Il-protezzjoni tad-detenturi tad-
drittijiet fil-qafas tad-drittijiet tal-awtur u 
tal-proprjetà intellettwali hija meħtieġa 
sabiex tiżgura r-rikonoxximent tal-valuri 
u tistimola l-innovazzjoni, il-kreattività, l-
investiment u l-produzzjoni tal-kontenut.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Premessa 38 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal xogħlijiet jew materja oħra 
protetta 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.

Fejn fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal xogħlijiet jew materjal 
tematiku ieħor protett bid-drittijiet tal-
awtur imtella' mill-utenti tagħhom, u 
għalhekk imorru lil hinn mis-sempliċi 
provvista ta' faċilitajiet fiżiċi u t-twettiq ta' 
att ta' komunikazzjoni lill-pubbliku u att 
ta' riproduzzjoni, 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.

__________________ __________________

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).

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Premessa 38 - paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Fir-rigward tal-Artikolu 14, jeħtieġ li jiġi 
vverifikat jekk il-fornitur tas-servizz 
għandux rwol attiv, inkluż bit-titjib tal-
preżentazzjoni ta' dawn ix-xogħlijiet jew 
materjal tematiku mtella' jew il-
promozzjoni tagħhom, tkun xi tkun in-
natura tal-mezzi użati għal dan. Fornitur 
ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
għandu jkun obbligat jikseb liċenzji għal 
kontenut protett mid-dritt tal-awtur kemm 
jekk ikollu r-responsabbiltà editorjali għal 
dak il-kontenut u kemm jekk le. Jenħtieġ 
li l-liċenzji miksuba mill-fornituri ta' 
servizz tas-soċjetà tal-informazzjoni mid-
detenturi tad-drittijiet ikunu meqjusa li 
jkopru l-kontenut kollu ġġenerat mill-
utenti tagħhom, inklużi l-utenti li jkunu 
qed jaġixxu għal skopijiet mhux 
kummerċjali. Dan jipprovdi ċertezza legali 
għall-utenti individwali ta' tali servizzi 
filwaqt li jikkjarifika r-responsabbiltà tal-
pjattaformi.

Emenda 26

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-

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 sinifikanti ta' xogħlijiet protetti 
mid-drittijiet tal-awtur jew materjal 
tematiku ieħor imtella' mill-utenti 
tagħhom jenħtieġ li jieħdu miżuri xierqa u 
proporzjonati biex jiżguraw il-protezzjoni 
ta' xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor. 
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.
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Direttiva 2000/31/KE.

Emenda 27

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) Kollaborazzjoni bejn il-fornituri 
tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
jaħżnu u jipprovdu l-aċċess lill-pubbliku 
għal ammonti sinifikanti ta' xogħlijiet jew 
materja oħra protetti bid-drittijiet tal-awtur 
imtellgħa mill-utenti u d-detenturi tad-
drittijiet tagħhom hija essenzjali għall-
implimentazzjoni effiċjenti ta' dawn il-
miżuri. F'każijiet bħal dawn, id-detenturi 
tad-drittijiet jenħtieġ li jipprovdu d-dejta 
neċessarja biex jippermettu li s-servizzi 
jidentifikaw il-kontenut tagħhom u s-
servizzi jenħtieġ li jkunu trasparenti lejn 
id-detenturi tad-drittijiet fir-rigward tal-
miżuri użati, biex jippermettu l-
valutazzjoni ta' kemm dawn ikunu xierqa. 
Is-servizzi jenħtieġ li b'mod partikolari 
jipprovdu lid-detenturi tad-drittijiet 
b'informazzjoni dwar it-tip ta' miżuri użati, 
il-mod li fih jitħaddmu kif ukoll ir-rata ta' 
suċċess tagħhom għar-rikonoxximent ta' 
kontenut tad-detenturi tad-drittijiet. Dawk 
il-miżuri jenħtieġ li 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. 
Madankollu, jenħtieġ li jiġu stabbiliti s-
salvagwardji xierqa biex jiġi żgurat li l-
miżuri applikati ma jiksrux id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti tagħhom, jiġifieri 
d-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
personali tagħhom skont id-
Direttiva 95/46/KE, id-
Direttiva 2001/58/KE u r-Regolament 
(UE) 2016/679, kif ukoll il-libertà 
tagħhom li jirċievu jew jibagħtu 
informazzjoni, b'mod partikolari l-
possibbiltà li jibbenefikaw minn 
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eċċezzjoni jew limitazzjoni għad-drittijiet 
tal-awtur.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Ċerti detenturi tad-drittijiet bħal 
awturi u artisti jeħtieġu informazzjoni 
sabiex jivvalutaw il-valur ekonomiku tad-
drittijiet tagħhom li huma armonizzati 
skont il-liġi tal-Unjoni. Dan huwa 
speċjalment il-każ fejn dawn id-detenturi 
tad-drittijiet jagħtu liċenzja jew 
trasferiment ta' drittijiet għal 
remunerazzjoni. Peress li l-awturi u l-artisti 
aktarx li jkunu f'pożizzjoni kuntrattwali 
aktar dgħajfa huma jagħtu liċenzji jew 
jitrasferixxu d-drittijiet tagħhom, huma 
jkollhom bżonn informazzjoni biex 
jivvalutaw il-valur ekonomiku kontinwu 
tad-drittijiet tagħhom, meta mqabbla mar-
remunerazzjoni li jirċievu għal-liċenzja 
tagħhom jew għat-trasferiment, iżda ħafna 
drabi jaffaċċjaw nuqqas ta' trasparenza. 
Għaldaqstant, l-iskambju ta' informazzjoni 
adegwata mill-kontropartijiet kuntrattwali 
tagħhom jew is-suċċessuri tagħhom fit-
titolu huwa importanti għat-trasparenza u 
l-bilanċ tas-sistema li biha titmexxa r-
remunerazzjoni tal-awturi u l-artisti.

(40) Ċerti detenturi tad-drittijiet bħal 
awturi u artisti jeħtieġu informazzjoni 
sabiex jivvalutaw il-valur ekonomiku tad-
drittijiet tagħhom li huma armonizzati 
skont il-liġi tal-Unjoni. Dan huwa 
speċjalment il-każ fejn dawn id-detenturi 
tad-drittijiet jagħtu liċenzja jew 
trasferiment ta' drittijiet għal 
remunerazzjoni. Peress li l-awturi u l-artisti 
jinsabu f'pożizzjoni kuntrattwali aktar 
dgħajfa meta jagħtu liċenzji jew 
jittrasferixxu d-drittijiet tagħhom, huma 
jkollhom bżonn informazzjoni biex 
jivvalutaw il-valur ekonomiku kontinwu 
tad-drittijiet tagħhom, meta mqabbla mar-
remunerazzjoni li jirċievu għal-liċenzja jew 
għat-trasferiment tagħhom, iżda ħafna 
drabi jaffaċċjaw nuqqas ta' trasparenza. 
Għaldaqstant, il-kondiviżjoni ta' 
informazzjoni adegwata mill-
kontropartijiet kuntrattwali tagħhom u miċ-
ċessjonarji jew mid-detenturi ta' liċenzja 
sussegwenti, kif ukoll mis-suċċessuri
tagħhom fit-titolu hija importanti għat-
trasparenza u l-bilanċ fis-sistema li biha 
titmexxa r-remunerazzjoni tal-awturi u l-
artisti. Jenħtieġ li l-obbligu ta' rapportar u 
trasparenza jsegwi x-xogħol fil-forom 
kollha ta' sfruttament u minn naħa għall-
oħra tal-fruntieri.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Premessa 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Meta jimplimentaw l-obbligi tat-
trasparenza, għandhom jikkunsidraw l-
ispeċifiċitajiet tad-diversi setturi ta' 
kontenut u tad-drittijiet tal-awturi u l-artisti 
f'kull settur. L-Istati Membri għandhom
jikkonsultaw lill-partijiet interessati 
rilevanti kollha għax dan għandu jgħin 
biex jiġu determinati rekwiżiti speċifiċi 
għas-settur. In-negozjar kollettiv għandu
jiġi kkunsidrat bħala alternattiva biex 
jintlaħaq ftehim bejn il-partijiet interessati 
rilevanti dwar it-trasparenza. Biex il-
prattiki attwali tar-rappurtar ikunu jistgħu 
jiġu adattati għall-obbligi tat-trasparenza, 
għandu jiġi previst perjodu tranżitorju. L-
obbligi tat-trasparenza ma għandhomx
bżonn japplikaw għal ftehimiet konklużi 
mal-organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar 
kollettiv, bħal dawk li diġà huma soġġetti 
għall-obbligi tat-trasparenza skont id-
Direttiva 2014/26/UE.

(41) Meta jimplimentaw l-obbligi tat-
trasparenza, jenħtieġ li jikkunsidraw l-
ispeċifiċitajiet tad-diversi setturi ta' 
kontenut u tad-drittijiet tal-awturi u l-artisti 
f'kull settur. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jikkonsultaw lill-partijiet interessati 
rilevanti kollha peress li dan għandu jgħin 
biex jiġu determinati rekwiżiti speċifiċi 
għas-settur, dikjarazzjonijiet u proċeduri 
standard għar-rapportar. In-negozjar 
kollettiv għandu jiġi kkunsidrat bħala 
alternattiva biex jintlaħaq ftehim bejn il-
partijiet interessati rilevanti dwar it-
trasparenza. Biex il-prattiki attwali tar-
rappurtar ikunu jistgħu jiġu adattati għall-
obbligi tat-trasparenza, għandu jiġi previst 
perjodu tranżitorju. Jenħtieġ li l-obbligi 
tat-trasparenza ma jkollhomx bżonn 
japplikaw għal ftehimiet konklużi mal-
organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar 
kollettiv, bħal dawk li diġà huma soġġetti 
għall-obbligi tat-trasparenza skont id-
Direttiva 2014/26/UE, bil-kundizzjoni li l-
Istati Membri jkunu ttrasponew id-
Direttiva 2014/26/UE u jkunu ħadu l-
miżuri meħtieġa kollha biex jiżguraw li l-
maniġment għall-organizzazzjonijiet ta' 
mmaniġġjar kollettiv kollha jitwettaq 
b'mod effettiv u ġust. Jenħtieġ ukoll li l-
Istati Membri jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv jaġixxu fl-aħjar interess tad-
detenturi tad-drittijiet, filwaqt li jiżguraw 
distribuzzjoni preċiża u regolari tal-ħlas u 
l-produzzjoni ta' rapport annwali 
pubbliku dwar it-trasparenza, 
f'konformità mad-Direttiva 2014/26/UE.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Kwalunkwe pproċessar tad-dejta (46) Kwalunkwe pproċessar tad-dejta 
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personali skont dan ir-Regolament għandu 
jirrispetta d-drittijiet fundamentali, inkluż 
id-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u 
għall-ħajja tal-familja u d-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali skont l-
Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u 
għandu jkun b'konformità mad-Direttivi 
95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill35 u d-Direttiva 2002/58/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill36.

personali skont dan ir-Regolament għandu 
jirrispetta d-drittijiet fundamentali, inkluż 
id-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u 
għall-ħajja tal-familja u d-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali skont l-
Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u 
għandu jkun b'konformità mad-Direttivi 
95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill35 u d-Direttiva 2002/58/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill36. 
Jenħtieġ li fil-ġejjieni, id-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament Ġenerali dwar il-
Protezzjoni tad-Data, inkluż id-"dritt li 
tkun minsi", jiġu rrispettati.

_________________ _________________

35 Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 
1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u 
dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta 
(ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31-50). Din id-
Direttiva titħassar b'effett mill-25 ta' Mejju 
2018 u għandha tinbidel bir-Regolament 
(UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-
protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward 
tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1–88).

35 Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 
1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u 
dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta 
(ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31-50). Din id-
Direttiva titħassar b'effett mill-25 ta' Mejju 
2018 u għandha tinbidel bir-Regolament 
(UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-
protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward 
tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1–88).

36 Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 
2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali 
u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-
komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar 
il-privatezza u l-komunikazzjoni 
elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p 37-
47), imsejħa, kif emendata bid-Direttivi 
2006/24/KE u 2009/136/KE, "id-Direttiva 
dwar il-Privatezza Elettronika".

36 Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 
2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali 
u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-
komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar 
il-privatezza u l-komunikazzjoni 
elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p 37-
47), imsejħa, kif emendata bid-Direttivi 
2006/24/KE u 2009/136/KE, "id-Direttiva 
dwar il-Privatezza Elettronika".

Emenda 31

Proposta għal direttiva
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Premessa 46a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46a) Huwa importanti li jiġi enfasizzat 
kemm hi importanti l-anonimità meta 
tkun qed tiġi ttrattata dejta personali għal 
finijiet kummerċjali. Flimkien ma' dan, 
jenħtieġ li tiġi promossa l-għażla 
"prestabbilità" ("by default") li ma tiġix 
kondiviża informazzjoni ma' oħrajn fir-
rigward tad-dejta personali meta jkunu 
qed jintużaw interfaċċi ta' pjattaformi 
online.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "organizzazzjoni ta' riċerka" tfisser 
università, istitut tar-riċerka jew 
kwalunkwe organizzazzjoni oħra li l-għan 
primarju tagħha huwa li twettaq riċerka 
xjentifika jew li twettaq riċerka xjentifika u 
toffri servizzi edukattivi:

1. "organizzazzjoni ta' riċerka" tfisser 
università, inklużi inkubaturi ta' negozji 
ġodda kollegati ma' universitajiet, istitut 
tar-riċerka jew kwalunkwe organizzazzjoni 
oħra li l-għan primarju tagħha huwa li 
twettaq riċerka xjentifika jew li twettaq 
riċerka xjentifika u toffri servizzi 
edukattivi:

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) "kumpanija ġdida" tfisser, għall-
finijiet ta' din id-Direttiva, kwalunkwe 
kumpanija b'inqas minn 10 impjegati u 
fatturat annwali jew karta tal-bilanċ ta' 
inqas minn EUR 2 miljun u li ġiet 
stabbilita mhux aktar kmieni minn tliet 
snin qabel ma bbenefikat mill-eċċezzjoni 
fl-Artikolu 3, paragrafu 1.
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Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) "aċċess legali" tfisser aċċess għal 
kontenut miksub b'mod legali

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 Artikolu 3

Estrazzjoni ta' test u ta' dejta Estrazzjoni ta' test u ta' dejta

1. L-Istati Membri għandhom 
jistipulaw eċċezzjoni għad-drittijiet previsti 
fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2001/29/KE, l-
Artikoli 5(a) u 7(1) tad-Direttiva 96/9/KE u 
l-Artikolu 11(1) ta' din id-Direttiva għar-
riproduzzjonijiet u estrazzjonijiet 
magħmula minn organizzazzjonijiet ta' 
riċerka sabiex iwettqu estrazzjoni tat-test u 
tad-dejta ta' xogħlijiet jew materji oħra li 
għalih għandhom aċċess legali għall-fini 
tar-riċerka xjentifika.

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu eċċezzjoni għad-drittijiet 
previsti fl-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2001/29/KE, l-Artikoli 5(a) u 
7(1) tad-Direttiva 96/9/KE u l-
Artikolu 11(1) ta' din id-Direttiva għar-
riproduzzjonijiet u l-estrazzjonijiet li jsiru
minn organizzazzjonijiet ta' riċerka, minn 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 
qligħ u minn kumpaniji ġodda sabiex 
iwettqu estrazzjoni tat-test u tad-dejta ta' 
xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor li 
għalihom akkwistaw aċċess legali għall-
finijiet ta' riċerka xjentifika.

2. Kull dispożizzjoni kuntrattwali 
kuntrarja għall-eċċezzjoni prevista fil-
paragrafu 1 ma għandhiex tkun infurzabbli.

2. Kull dispożizzjoni kuntrattwali 
kuntrarja għall-eċċezzjoni prevista fil-
paragrafu 1 ma għandhiex tkun infurzabbli.

3. Id-detenturi tad-drittijiet għandhom 
jitħallew japplikaw miżuri biex tkun 
żgurata s-sigurtà u l-integrità tan-netwerks 
u l-bażijiet tad-dejta fejn huma ospitati ix-
xogħlijiet jew materji oħra . Dawn il-
miżuri ma għandhomx imorru lil hinn minn 
dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-
għan.

3. Id-detenturi tad-drittijiet għandhom 
jitħallew japplikaw miżuri biex tkun 
żgurata s-sigurtà u l-integrità tan-netwerks 
u l-bażijiet tad-dejta fejn huma ospitati ix-
xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor. 
Dawn il-miżuri ma għandhomx imorru lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħaq dak l-għan u ma għandhomx 
jimpedixxu jew jirrestrinġu benefiċjarji 
mill-eċċezzjoni prevista fil-paragrafu 1 
jew il-kapaċità tagħhom ta' żvilupp ta' 
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għodda ta' estrazzjoni tat-test u tad-dejta 
differenti minn dawk offruti mid-detenturi 
tad-drittijiet.

4. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lid-detenturi tad-drittijiet u 
lill-organizzazzjonijiet ta' riċerka li 
jiddefinixxi l-aqwa prassi miftiehma dwar 
l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 3.

4a. Benefiċjarji tal-eċċezzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 li jkunu qed 
iwettqu estrazzjoni tat-test u tad-dejta 
għandhom japplikaw miżuri li jiżguraw li 
d-dejta estratta permezz tal-proċess tal-
estrazzjoni tat-test u tad-dejta tinżamm 
b'mod sikur u ma tkunx qed tinħażen għal 
aktar żmien minn dak li hu meħtieġ għall-
finijiet tar-riċerka. L-eċċezzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 ma taffettwax l-
atti ta' estrazzjoni tat-test u tad-dejta 
mwettqa b'relazzjoni għal sempliċi fatti 
jew dejta li mhumiex protetti bid-drittijiet 
tal-awtur jew atti ta' estrazzjoni ta' test u 
dejta li ma tinvolvi ebda att ta' 
riproduzzjoni jew ta' estrazzjoni. L-
awtorizzazzjoni tad-detenturi tad-drittijiet 
jew l-awturi ta' bażijiet tad-dejta mhijiex 
meħtieġa għal atti ta' riproduzzjoni 
temporanja koperti minn eċċezzjonijiet 
skont il-liġi tal-Unjoni u għal atti ta' 
estrazzjoni li huma meħtieġa għall-finijiet 
ta' aċċess għal u l-użu normali tal-
kontenut ta' bażijiet tad-dejta b'mod 
leġittimu.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jistipulaw eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-drittijiet previsti fl-Artikoli 2 u 3 tad-
Direttiva 2001/29/KE, skont l-Artikoli 5(a) 
u 7(1) tad-Direttiva 96/9/KE, l-Artikolu 

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-drittijiet previsti fl-Artikoli 2 u 3 tad-
Direttiva 2001/29/KE, skont l-Artikoli 5(a) 
u 7(1) tad-Direttiva 96/9/KE, l-
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4(1) tad-Direttiva 2009/24/KE u l-Artikolu 
11(1) ta' din id-Direttiva sabiex jippermettu 
l-użu diġitali ta' xogħlijiet u materji oħra
għall-iskop uniku ta' illustrazzjoni għat-
tagħlim, sa fejn ikun ġustifikat li jintlaħaq 
mill-iskop mhux kummerċjali, dment li l-
użu:

Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2009/24/KE u l-
Artikolu 11(1) ta' din id-Direttiva sabiex 
jippermettu l-użu diġitali ta' xogħlijiet u 
materjal tematiku ieħor għall-iskop uniku 
ta' illustrazzjoni għat-tagħlim jew għar-
riċerka xjentifika, sa fejn ikun ġustifikat 
mill-iskop mhux kummerċjali li għandu 
jintlaħaq, dment li l-użu:

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) isir fi stabbiliment edukattiv jew 
permezz ta' netwerk elettroniku sigur, 
aċċessibbli biss mill-istabbilimenti 
edukattivi tal-istudenti u l-għalliema;

(a) isir f'żona ta' tagħlim ta'
stabbiliment edukattiv jew programm 
edukattiv ċertifikat rikonoxxut mill-Istat 
Membru, kif ukoll istituzzjoni tal-wirt 
kulturali jew organizzazzjoni ta' riċerka, 
jew permezz ta' netwerk elettroniku sigur, 
aċċessibbli biss mill-istudenti reġistrati u 
l-għalliema tagħhom;

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jagħmlu użu minn din 
id-dispożizzjoni tal-ewwel subparagrafu 
għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 
jiżguraw id-disponibbiltà u l-viżibbiltà ta' 
liċenzji li jawtorizzaw l-atti deskritti fil-
paragrafu 1 għall-istabbilimenti edukattivi.

L-Istati Membri li jagħmlu użu minn din 
id-dispożizzjoni tal-ewwel subparagrafu 
għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 
jiżguraw id-disponibbiltà u l-viżibbiltà tal-
liċenzji, permezz ta' bażi tad-dejta li tkun 
faċilment aċċessibbli, li jawtorizzaw l-atti 
deskritti fil-paragrafu 1 għall-istabbilimenti 
edukattivi.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu ta' xogħlijiet u materji oħra
għall-iskop uniku ta' illustrazzjoni għat-
tagħlim permezz ta' netwerks elettroniċi 
sikuri li jkunu ttieħdu f'konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali adottati 
skont dan l-Artikolu għandhom jitqiesu
bħala li jseħħu biss fl-Istat Membru fejn 
huwa stabbilit l-istabbiliment edukattiv.

3. L-użu ta' xogħlijiet u materjal 
tematiku ieħor għall-iskop uniku ta' 
illustrazzjoni għat-tagħlim jew riċerka 
xjentifika permezz ta' netwerks elettroniċi 
sikuri li jkun sar f'konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali adottati 
skont dan l-Artikolu għandu jitqies bħala li 
jseħħ biss fl-Istat Membru fejn huma 
stabbiliti l-istabbiliment edukattiv, il-
programm edukattiv ċertifikat, l-
istituzzjoni tal-wirt kulturali jew l-
organizzazzjoni tar-riċerka.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprevedu 
eċċezzjoni għad-drittijiet previsti fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2001/29/KE, l-
Artikoli 5(a) u 7(1) tad-Direttiva 96/9/KE, 
l-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva
2009/24/KE u l-Artikolu 11(1) ta' din id-
Direttiva, li jippermettu li l-istituzzjonijiet 
tal-wirt kulturali jagħmlu kopji ta' 
kwalunkwe xogħol jew materjaoħra li 
huma permanentement fil-kollezzjonijiet 
tagħhom, f'kull forma jew mezz, għall-
iskop waħdieni tal-preservazzjoni ta' 
xogħlijiet bħal dawn jew materji oħra u sa 
fejn meħtieġ għal tali preservazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jipprevedu 
eċċezzjoni għad-drittijiet previsti fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2001/29/KE, l-
Artikoli 5(a) u 7(1) tad-Direttiva 96/9/KE, 
l-Artikolu 4(1)(a) tad-
Direttiva 2009/24/KE u l-Artikolu 11(1) ta' 
din id-Direttiva, li jippermettu li l-
istituzzjonijiet tal-wirt kulturali, l-
organizzazzjonijiet ta' riċerka u l-
istabbilimenti edukattivi jagħmlu kopji ta' 
kwalunkwe xogħol jew materjal tematiku 
ieħor li jkunu permanentement fil-
kollezzjonijiet tagħhom, fi kwalunkwe 
format jew mezz, għall-fini uniku tal-
preservazzjoni ta' tali xogħlijiet jew 
materjal tematiku ieħor u sa fejn meħtieġ 
għal tali preservazzjoni, kif ukoll 
riproduzzjonijiet organizzattivi interni 
għall-finijiet relatati mal-
implimentazzjoni tal-missjonijiet ta' 
interess pubbliku tagħhom.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
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Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 
materjal tematiku ieħor 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 materjal tematiku ieħor fil-kollezzjoni 
mhumiex fis-suq. Fil-każ li ma tkunx 
teżisti organizzazzjoni ta' mmaniġġjar 
kollettiv jew li din ma tirrappreżentax 
adegwatament id-drittijiet tad-detenturi 
tad-drittijiet, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jipprovdu eċċezzjonijiet għall-
istituzzjonijiet tal-wirt kulturali, l-
organizzazzjonijiet tar-riċerka u l-
istabbilimenti edukattivi, kemm formali 
kif ukoll mhux formali, biex iqassmu, 
jikkomunikaw jew iqiegħdu għad-
dispożizzjoni xogħlijiet li m'għadhomx fis-
suq għal finijiet mhux kummerċjali. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw 
remunerazzjoni xierqa għal kwalunkwe 
dannu mhux raġonevoli għall-interessi 
leġittimi tad-detenturi tad-drittijiet u 
jiżguraw li d-detenturi kollha tad-drittijiet 
jistgħu fi kwlaunkwe waqt joġġezzjonaw 
għall-użu tax-xogħlijiet tagħhom.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
djalogu regolari bejn l-utenti 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
djalogu regolari bejn l-utenti 
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rappreżentattivi u l-organizzazzjonijiet tad-
detenturi tad-drittijiet, u kull parti 
interessata rilevanti oħra, li fuq bażi 
settorjali jrawmu r-rilevanza u l-utilità tal-
mekkaniżmi ta' liċenzjar imsemmija fl-
Artikolu 7(1), jiżguraw l-effettività tas-
salvagwardji għad-detenturi tad-drittijiet 
imsemmija f'dan il-Kapitolu, notevolment 
fir-rigward tal-miżuri ta' pubbliċità, u, jekk 
ikun il-każ jassistu fl-istabbiliment tar-
rekwiżiti msemmija fit-tieni subparagrafu 
tal-Artikolu 7(2).

rappreżentattivi u l-organizzazzjonijiet tad-
detenturi tad-drittijiet, u kull parti 
interessata rilevanti oħra, li fuq bażi 
settorjali jrawmu r-rilevanza u l-utilità tal-
mekkaniżmi ta' liċenzjar imsemmija fl-
Artikolu 7(1), inkluża s-soluzzjoni ta' 
kwistjonijiet fejn l-attivitajiet tal-
istituzzjonijiet tal-wirt kulturali 
f'konformità mal-Artikoli 7 u 8 mhux qed 
ikunu raġonevolment permessi, u 
jiżguraw l-effettività tas-salvagwardji 
għad-detenturi tad-drittijiet imsemmija 
f'dan il-Kapitolu, notevolment fir-rigward 
tal-miżuri ta' pubbliċità, u, jekk ikun il-każ,
jassistu fl-istabbiliment tar-rekwiżiti 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 7(2).

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa fir-rigward tal-użi diġitali

Il-protezzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-
istampa

Ġustifikazzjoni

L-edizzjonijiet stampati ħaqqhom l-istess protezzjoni bħall-edizzjonijiet diġitali. Għal din ir-
raġuni, huwa essenzjali li jiġi żgurat li jingħataw drittijiet kemm għall-użu diġitali kif ukoll 
dak mhux diġitali u li jitneħħa kwalunkwe kliem li jista' jeskludi l-użu mhux diġitali.

Emenda 44

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 dwar l-użu tal-
pubblikazzjonijiet stampati tagħhom.
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Ġustifikazzjoni

L-edizzjonijiet stampati ħaqqhom l-istess protezzjoni bħall-edizzjonijiet diġitali. Għal din ir-
raġuni, huwa essenzjali li jiġi żgurat li jingħataw drittijiet kemm għall-użu diġitali kif ukoll 
dak mhux diġitali u li jitneħħa kwalunkwe kliem li jista' jeskludi l-użu mhux diġitali.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 ma'għandhomx jestendu għal 
atti ta' hyperlinking, peress li dawn ma 
jikkostitwixxux komunikazzjoni lill-
pubbliku.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li sehem ġust mid-dħul mill-użu 
tad-drittijiet tal-pubblikaturi tal-istampa 
jkun attribwit lill-ġurnalisti.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li meta 
l-awtur ikun ittrasferixxa jew illiċenzja d-
dritt lil pubblikatur, tali trasferiment jew 
liċenzja jikkostitwixxu bażi ġuridika 
suffiċjenti biex il-pubblikatur jitlob sehem 
mill-kumpens għall-użi tax-xogħlijiet li 
saru skont eċċezzjoni jew limitazzjoni 
għad-dritt trasferit jew liċenzjat.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li meta 
l-awtur ikun ittrasferixxa jew illiċenzja d-
dritt lil pubblikatur, dan il-pubblikatur hu, 
bis-saħħa ta' dan, detentur ta' drittijiet 
rigward tali trasferiment jew liċenzja. 
Għalhekk, dan it-trasferiment ta' liċenzja 
jikkostitwixxi bażi ġuridika suffiċjenti biex 
il-pubblikatur jitlob sehem mill-kumpens 
għall-użi tax-xogħlijiet li saru taħt
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eċċezzjoni jew liċenzjar kollettiv statutorju
jew limitazzjoni għad-dritt trasferit jew 
liċenzjat.

Emenda 48

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 tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
jaħżnu u jagħtu aċċess għal ammonti 
sinifikanti ta' xogħlijiet u materjal 
tematiku ieħor mtella' mill-utenti tagħhom

Emenda 49

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' 

1. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu lill-
pubbliku aċċess għal ammonti sinifikanti
ta' xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor 
protetti bid-drittijiet tal-awtur imtella'
mill-utenti tagħhom, u fejn dak il-ħżin u 
dik id-dispożizzjoni ta' aċċess 
jikkostitwixxu parti essenzjali tal-
attivitajiet tagħhom, għandhom, 
b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-drittijiet, 
jieħdu miżuri xierqa u proporzjonati biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet 
konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-
użu tax-xogħlijiet tagħhom jew ta' materjal 
tematiku ieħor jew biex jipprevjenu d-
disponibbiltà fuq is-servizzi tagħhom ta' 
xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor
identifikati mid-detenturi tad-drittijiet 
permezz ta' kooperazzjoni mal-fornituri 
tas-servizz. Fuq talba tad-detenturi tad-
drittijiet tal-awtur, il-fornituri tas-servizz 
għandhom jipprovduhom b'informazzjoni 
xierqa dwar l-applikazzjoni u l-
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xogħlijiet u materji oħra. implimentazzjoni tal-miżuri, kif ukoll, fejn 
rilevanti, rappurtar adegwat dwar ir-
rikonoxximent u l-użu ta' xogħlijiet u 
materjal tematiku ieħor.

Emenda 50

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. 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 
f'dak il-paragrafu. Dawn il-mekkaniżmi
għandhom b'mod partikolari jiżguraw li 
meta t-tneħħija tal-kontenut imsemmi fil-
paragrafu 1 ma tkunx iġġustifikata, il-
kontenut inkwistjoni għandu jerġa' 
jittella' online fi żmien raġonevoli.

Emenda 51

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. Il-Kummissjoni flimkien mal-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, għal miżuri 
msemmija fil-paragrafu 1 filwaqt li titqies, 
inter alia, in-natura tas-servizzi, id-
disponibbiltà tat-tekonoloġiji u l-effettività 
tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi teknoloġiċi.
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Emenda 52

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. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu aċċess 
pubbliku għal xogħlijiet jew materjal 
tematiku ieħor protetti bid-drittijiet tal-
awtur imtella' mill-utenti tagħhom, li 
b'hekk imorru lil hinn mis-sempliċi 
provvista ta' faċilitajiet fiżiċi u mit-twettiq 
ta' att ta' komunikazzjoni lill-pubbliku 
mibdi mill-utenti tagħhom li jtellgħu 
dawn ix-xogħlijiet jew materjal tematiku 
ieħor, għandhom jikkonkludu ftehimiet 
ta' liċenzjar mad-detenturi tad-drittijiet 
kemm għall-komunikazzjoni lill-pubbliku 
kif ukoll għad-drittijiet ta' riproduzzjoni, 
sakemm ma jkunux eliġibbli għall-
eżenzjoni mir-responsabbiltà prevista fl-
Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE.
2. L-eżenzjoni mir-responsabbiltà prevista 
fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE 
m'għandhiex tapplika għall-attivitajiet tal-
fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jagħmlu xogħlijiet u 
materjal tematiku ieħor protett disponibbli 
għall-pubbliku u għandhom jiżvolġu rwol 
attiv, anke bl-ottimizzazzjoni tal-
preżentazzjoni tax-xogħlijiet jew ta' 
materjal tematiku mtella' jew li 
jippromwovuhom.
3. Il-ftehimiet ta' liċenzjar imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jitqiesu li jkopru 
l-atti mwettqa mill-utenti tal-fornituri tas-
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
msemmija hawn fuq, sakemm l-utenti ma 
jkunux qed jaġixxu fuq bażi professjonali.
4. Fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżnu u jipprovdu lill-
pubbliku aċċess għal ammonti sinifikanti 
ta' xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor 
protetti bid-drittijiet tal-awtur imtella' 
mill-utenti tagħhom għandhom, 
b'kooperazzjoni mad-detenturi tad-drittijiet, 
jieħdu miżuri biex jiżguraw il-
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funzjonament ta' ftehimiet konklużi ma' 
detenturi tad-drittijiet għall-użu tax-
xogħlijiet tagħhom jew ta' materjal 
tematiku ieħor jew biex jipprevjenu d-
disponibbiltà fuq is-servizzi tagħhom ta' 
xogħlijiet jew materjal tematiku ieħor
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-
applikazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
miżuri, kif ukoll, fejn rilevanti, rappurtar 
adegwat u fil-ħin dwar ir-rikonoxximent u 
l-użu ta' xogħlijiet u materjal tematiku 
ieħor.
5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-fornituri tas-servizzi msemmija fil-
paragrafu 4 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 4.
6. Il-fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jieħdu l-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 4 għandhom jiżguraw li 
dawn il-miżuri jkunu f'konformità sħiħa 
mal-Artikolu 15 tad-Direttiva 2000/31/KE 
u mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea.
7. 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 
jitqiesu, fost l-oħrajn, in-natura tas-
servizzi, id-disponibbiltà tat-tekonoloġiji u 
l-effettività tagħhom fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi.

Emenda 53
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awturi u l-artisti jirċievu fuq 
bażi regolari u meta jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet ta' kull settur, informazzjoni 
f'waqtha, adegwata u suffiċjenti dwar l-
isfruttar tax-xogħlijiet u l-wirjiet tagħhom 
minn dawk li lilhom ikunu llliċenzjaw jew 
trasferew id-drittijiet tagħhom, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-modi ta' 
sfruttament, id-dħul iġġenerat u l-ħlas 
dovut.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awturi u l-artisti jirċievu fuq 
bażi regolari u meta jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet ta' kull settur, informazzjoni 
preċiża, f'waqtha, adegwata u suffiċjenti 
dwar l-isfruttar u l-promozzjoni tax-
xogħlijiet inkluż xogħlijiet u wirjiet 
xjentifiċi tagħhom minn dawk li lilhom 
ikunu llliċenzjaw jew ittrasferew id-
drittijiet tagħhom, inklużi trasferenti jew 
detenturi ta' liċenzja sussegwenti, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-modi ta'
promozzjoni, sfruttament, id-dħul iġġenerat
u l-ħlas dovut.

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-obbligu fil-paragrafu 1 għandu 
jkun proporzjonat u effettiv u għandu 
jiżgura livell xieraq ta' trasparenza f'kull 
settur. Madankollu, f'dawk il-każijiet fejn 
il-piż amministrattiv li jirriżulta mill-
obbligu jkun sproporzjonat fid-dawl tad-
dħul iġġenerat mill-isfruttament tax-xogħol 
jew il-prestazzjoni, l-Istati Membri jistgħu 
jaġġustaw l-obbligu fil-paragrafu 1, dment 
li dak l-obbligu jibqa' l-istess u li jiżgura 
livell xieraq ta' trasparenza.

2. L-obbligu fil-paragrafu 1 għandu 
jkun proporzjonat u effettiv u għandu 
jiżgura livell għoli ta' trasparenza f'kull 
settur, kif ukoll dritt tal-awturi u tal-artisti 
għall-awditjar. Madankollu, f'dawk il-
każijiet fejn il-piż amministrattiv li 
jirriżulta mill-obbligu jkun sproporzjonat 
fid-dawl tad-dħul iġġenerat mill-
isfruttament tax-xogħol jew il-prestazzjoni, 
l-Istati Membri jistgħu jaġġustaw l-obbligu 
fil-paragrafu 1, dment li dak l-obbligu 
jibqa' effettiv, infurzabbli u jiżgura livell 
xieraq ta' trasparenza.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li dikjarazzjonijiet u proċeduri 
standard ta' rappurtar speċifiċi għas-
settur jiġu żviluppati permezz ta' djalogu 
mal-partijiet interessati.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a

Dritt irrevokabbli għal remunerazzjoni 
ġusta għall-awturi u l-artisti

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta l-awturi u l-artisti 
jittrasferixxu jew jassenjaw id-dritt 
tagħhom ta' tqegħid għad-dispożizzjoni 
lill-pubbliku, huma jżommu d-dritt li 
jiksbu remunerazzjoni ġusta derivata mill-
isfruttar tax-xogħol tagħhom.

2. Id-dritt ta' awtur jew artist li jikseb 
remunerazzjoni ekwa għat-tqegħid għad-
dispożizzjoni tax-xogħol tiegħu huwa 
inaljenabbli u ma jistax jiġi rrevokat.

3. L-amministrazzjoni ta' dan id-dritt 
għal remunerazzjoni ġusta għat-tqegħid 
għad-dispożizzjoni tax-xogħol ta' awtur 
jew artist għandha tkun f'idejn l-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar 
kollettiv tagħhom, sakemm ftehimiet 
kollettivi oħra, inklużi ftehimiet ta' 
mmaniġġjar kollettiv volontarju, 
jiggarantixxu tali remunerazzjoni għall-
awturi, l-awturi awdjoviżivi u l-artisti 
għad-dritt tagħhom li jqiegħdu għad-
dispożizzjoni.

4. L-organizzazzjonijiet ta' 
mmaniġġjar kollettiv għandhom jiġbru r-
remunerazzjoni ġusta minn servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni li jqiegħdu x-
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xogħlijiet għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awturi u l-artisti huma intitolati li jitolbu 
aktar, remunerazzjoni xierqa mill-parti li 
magħha jkunu daħlu f'kuntratt għall-
isfruttament tad-drittijiet meta r-
remunerazzjoni miftiehma oriġinarjament 
tkun sproporzjonatament baxxa meta 
mqabbla mad-dħul u l-benefiċċji rilevanti 
sussegwenti miksuba mill-isfruttament tax-
xogħlijiet jew il-prestazzjonijiet.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awturi u l-artisti, jew ir-rappreżentanti li 
jaħtru, huma intitolati li jitolbu
remunerazzjoni addizzjonali ġusta mill-
parti li magħha jkunu daħlu f'kuntratt 
għall-isfruttament tad-drittijiet meta r-
remunerazzjoni miftiehma oriġinarjament 
tkun sproporzjonatament baxxa meta 
mqabbla mad-dħul u l-benefiċċji rilevanti 
sussegwenti miksuba mill-isfruttament tax-
xogħlijiet jew il-prestazzjonijiet.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a

Mekkaniżmu tat-treġġigħ lura ta' drittijiet

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awturi u l-artisti li jkollhom 
relazzjoni kuntrattwali b'obbligi ta' ħlas 
kontinwu, jistgħu jtemmu l-kuntratt li bih 
huma jkunu lliċenzjaw jew ittrasferew id-
drittijiet tagħhom meta jkun hemm 
nuqqas assolut ta' sfruttament tax-
xogħlijiet u l-prestazzjonijiet tagħhom, 
nuqqas persistenti ta' ħlas tar-
remunerazzjoni miftiehma jew nuqqas 
totali ta' rappurtar u trasparenza.

2. Id-dritt li jintemm il-kuntratt dwar 
it-trasferiment jew il-liċenzjar ta' drittijiet 
jista' jiġi eżerċitat jekk, fi żmien sena min-
notifika mill-artist jew l-awtur ta' din l-
intenzjoni li jtemm il-kuntratt, il-parti 
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kontraenti tonqos milli tissodisfa l-obbligu 
kuntrattwali tagħha fir-rigward tal-ħlas 
tar-remunerazzjoni miftiehma. Fir-
rigward tan-nuqqas ta' sfruttar ta' xogħol 
u n-nuqqas totali ta' rappurtar u 
trasparenza, id-dritt ta' terminazzjoni tal-
kuntratt dwar it-trasferiment jew il-
liċenzjar ta' drittijiet jista' jiġi eżerċitat 
jekk, fi żmien ħames snin min-notifika 
mill-artist jew l-awtur tal-intenzjoni 
tiegħu li jtemm il-kuntratt, il-parti 
kontraenti tonqos milli tissodisfa l-obbligi 
kuntrattwali tagħha.

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li l-obbligu fil-paragrafu 1 ma għandux 
japplika meta l-kontribuzzjoni ta' awtur 
jew artist ma tkunx sinifikanti fil-kuntest 
tal-ħidma globali jew tal-prestazzjoni.

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprevedu li 
kull tilwim dwar l-obbligu tat-trasparenza 
skont l-Artikolu 14 u l-mekkaniżmu ta' 
aġġustament tal-kuntratt skont l-Artikolu 
15 jistgħu jitressqu għal proċedura 
volontarja u alternattiva għar-riżulozzjoni 
tat-tilwim.

L-Istati Membri għandhom jipprevedu li 
kull tilwim dwar l-obbligu tat-trasparenza 
skont l-Artikolu 14 u l-mekkaniżmu ta' 
aġġustament tal-kuntratt skont l-Artikolu 
15 jistgħu jitressqu għal proċedura 
volontarja u alternattiva għar-riżulozzjoni 
tat-tilwim. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awturi u l-artisti jistgħu 
jressqu t-tilwima b'mod anonimu permezz 
ta' persuna jew organizzazzjoni 
awtorizzata.
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