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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal direttiva tidħol fil-qafas tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa. Fil-fatt, l-
informazzjoni tas-settur pubbliku tista’ tintuża għall-iżvilupp ta’ prodotti u servizzi diġitali 
ġodda u tirrapreżenta sors kbir ta' tkabbir potenzjali li ma ġiex suffiċjentement sfruttat mill-
Istati Membri. 

Ir-rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li ġiet f’waqtha peress li issa l-
internet huwa meqjuż aktar bħala internet ta’ data milli internet ta’ informazzjoni u ta’ 
għarfien.

Għal dak li jikkonċerna l-kontenut tal-proposta għal direttiva, fil-ġustifikazzjoni fil-qosor 
tagħha, ir-rapporteur tixtieq tenfasizza fuq il-punti li ġejjin:

1. Il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva
Għandu jingħad li d-dokumenti li mhumiex aċċessibbli minħabba raġunijiet ta’ protezzjoni ta’  
data personali huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva.

2. Definizzjonijiet
Sabiex jiġi ffaċilitat l-użu mill-ġdid tagħha, l-informazzjoni tas-settur pubbliku għandha 
titqiegħed għad-dispożizzjoni permezz ta’ formats teknoloġikament newtrali u li jistgħu 
jinqraw elettronikament. Għandu jiġi evitat, fejn dan ikun possibbli, il-ħtieġa ta’ xi 
teknoloġija speċifika għall-ipproċċessar tad-dokumenti. 

3. Tariffi
Il-kwistjoni tat-tariffi hija kwistjoni prinċipali għas-suċċess tal-użu mill-ġdid tal-
informazzjoni tas-settur pubbliku. Jekk l-ammont tat-tariffi stabbiliti huwa wisq għoli, l-ispiża 
tal-iżvilupp ta’ prodotti u servizzi diġitali ġodda se tkun projbittiva għall-impriżi, b’mod 
partikolari għall-kumpanniji li għadhom jibdew u l-SMEs. Min-naħa l-oħra, ċerti entitajiet 
tas-settur pubbliku jidderivaw parti mill-introjtu tagħhom mill-istruttament tad-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali tagħhom. 

Ir-rapporteur hija konxja mill-fatt li jrid jinstab ekwilibriju bejn dawn iż-żewġ objettivi: iż-
żieda fl-użu mill-ġdid ta’ informazzjoni pubblika, minn naħa u, il-finanzjament tal-
missjonijiet ta’ servizz pubbliku ta’ ċerti entitajiet, min-naħa l-oħra.  Ir-rapporteur tipproponi 
li tinżamm il-possibbiltà għal ċerti entitajiet pubbliċi kif ukoll għall-libreriji, il-mużewijiet u l-
arkivji li jimponu tariffi li jkunu ogħla mill-ispejjeż marġinali tar-riproduzzjoni u t-tqiegħed 
għad-dispożizzjoni, fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi, trasparenti u verifikabbli u din il-
possibbiltà tkun suġġetta għall-approvazzjoni tal-awtorità nazzjonali kompetenti fil-qasam ta’ 
sorveljanza tal-użu mill-ġdid ta’ informazzjoni tas-settur pubbliku.  

4. Awtorità indipendenti inkarigata mis-sorveljanza tal-użu mill-ġdid ta’ informazzjoni tas-
settur pubbliku
Fl-aħħarnett, ir-rapporteur tqis li l-ħolqien ta’ awtorità amministrattiva ġdida mhijiex 
neċessarja għas-sorveljanza tal-użu mill-ġdid ta’ informazzjoni tas-settur pubbliku. L-Istati 
Membri jistgħu jinkarigaw awtorità eżistenti sabiex twettaq din il-funzjoni.
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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għaldaqstant, id-Direttiva 2003/98/KE 
għandha tistipula l-obbligu ċar li l-Istati 
Membri joffru d-dokumenti kollha 
ġeneralment disponibbli għall-użu mill-
ġdid tagħhom. Billi dan jikkostitwixxi 
limitazzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali tal-awturi tad-dokumenti, l-
ambitu ta' tali rabta bejn id-dritt tal-
aċċess u d-dritt tal-użu mill-ġdid għandu 
jitqassar biex ikopru biss dak li hu 
strettament meħtieġ biex jintlaħqu l-
għanijiet imfittxija minn din l-
introduzzjoni.  F'dan ir-rigward, fid-dawl 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u tal-obbligi 
internazzjonali tal-Istati Membri u tal-
Unjoni, speċifikament skont il-
Konvenzjoni ta' Bern għall-Protezzjoni 
tax-Xogħlijiet Letterarji u Artistiċi u l-
Ftehim dwar l-Aspetti Marbutin mal-
Kummerċ tad-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali (il-Ftehim TRIPS), id-
dokumenti li partijiet terzi jżommu 
drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuqhom 
għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/98/KE. 
Fil-każ li parti terza kienet is-sid inizjali 
ta’ dokument miżmum minn libreriji 
(inklużi l-librerija universitarji), 
mużewijiet jew arkivji, li jkun għadu 
protett bid-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali, għall-finijiet ta’ din id-
Direttiva, dak id-dokument għandu jitqies 
li partijiet terzi jżommu drittijiet tal-

(7) Għaldaqstant, id-Direttiva 2003/98/KE 
għandha tistipula l-obbligu ċar li l-Istati 
Membri joffru d-dokumenti kollha 
ġeneralment disponibbli għall-użu mill-
ġdid tagħhom. Dan l-obbligu ma japplikax 
għad-dokumenti li, skont ir-regoli ta’ 
aċċess fis-seħħ fl-Istati Membri, mhumiex 
aċċessibbli kif ukoll għall-eċċezzjonijiet 
previsti f’din id-direttiva.
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proprjetà intellettwali fuqu.

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7 bis) Fid-dawl tad-dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
u l-obbligi internazzjonali u tal-Unjoni, 
b’mod partikolari fil-kuntest tal-
Konvenzjoni ta' Bern għall-Protezzjoni 
tax-Xogħlijiet Letterarji u Artistiċi u l-
Ftehim dwar l-Aspetti Marbutin mal-
Kummerċ tad-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali (il-Ftehim TRIPS), id-
dokumenti li partijiet terzi jżommu 
drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuqhom 
għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/98/KE. 
Fil-każ li parti terza kienet is-sid inizjali 
ta’ dokument miżmum minn libreriji 
(inklużi l-librerija universitarji), 
mużewijiet jew arkivji, u dan ikun għadu 
protett bid-drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali, għall-finijiet ta’ din id-
Direttiva, dan id-dokument għandu jitqies 
bħala dokument li fuqu partijiet terzi 
jżommu drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali.

Or. fr
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 
titwessa' għal-libreriji (inklużi l-libreriji 
universitarji), għall-mużewijiet u għall-
arkivji. Id-Direttiva ma tapplikax għal 
istituzzjonijiet kulturali oħrajn, bħal operi, 
ċentri tal-ballet jew teatri, inklużi l-arkivji 
li jkunu parti minn dawn l-istituzzjonijiet.

(10) Il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 
titwessa' għal-libreriji (inklużi l-libreriji 
universitarji), għall-mużewijiet u għall-
arkivji. Id-Direttiva ma tapplikax għal 
istituzzjonijiet kulturali oħrajn, bħal operi, 
ċentri tal-ballet jew teatri, inklużi l-arkivji 
li jkunu parti minn dawn l-istituzzjonijiet, 
u lanqas għall-entitajiet ta’ xandir ta’ 
servizz pubbliku.

Or. fr

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex jiġi ffaċilitat l-użu mill-ġdid tal-
PSI, l-entitajiet tas-settur pubbliku 
għandhom iqiegħdu dokumenti għad-
dispożizzjoni permezz ta' formati li jinqraw 
elettronikament, u flimkiem mal-metadejta 
tagħhom fejn possibbli u xieraq, f'format li 
jiżgura l-interoperabbiltà eċċ., billi 
jipproċessawhom b'mod konsistenti mal-
prinċipji tar-rekwiżiti ta’ kompatibbiltà u 
użabbiltà għall-informazzjoni spazjali 
skont id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi 
Infrastruttura għall-Informazzjoni 
Ġeografika fil-Komunità Ewropea 
(Inspire).

(11) Biex jiġi ffaċilitat l-użu mill-ġdid tal-
PSI, l-entitajiet tas-settur pubbliku 
għandhom iqiegħdu dokumenti għad-
dispożizzjoni permezz ta' formati 
teknoloġikament newtrali u li jinqraw 
elettronikament, u flimkiem mal-metadejta 
tagħhom fejn possibbli u xieraq, f'format li 
jiżgura l-interoperabbiltà eċċ., billi 
jipproċessawhom b'mod konsistenti mal-
prinċipji tar-rekwiżiti ta’ kompatibbiltà u 
użabbiltà għall-informazzjoni spazjali 
skont id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi 
Infrastruttura għall-Informazzjoni 
Ġeografika fil-Komunità Ewropea 
(Inspire).

Or. fr
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fejn jiġu imposti tariffi għall-użu 
mill-ġdid ta’ dokumenti, fil-prinċipju, 
għandhom ikunu limitati għall-ispejjeż 
marġinali mġarrba bir-riproduzzjoni u t-
tixrid tagħhom, sakemm ma jkunx 
iġġustifikat mod ieħor skont l-għan, it-
trasparenza jew kriterji li jistgħu jiġi 
vverifikati. Għandha titqies b'mod 
partikulari l-ħtieġa li ma jitfixkilx il-
funzjonament normali ta’ dawk entitajiet 
tas-settur pubbliku li jkopru parti 
sostanzjali tal-ispejjeż tal-operat imnissla 
mill-qadi tal-kompitu pubbliku tagħhom, 
billi jittellef l-isfruttar tad-drittijiet 
tagħhom tal-proprjetà intellettwali. Għandu 
jkun f'idejn l-entità tas-settur pubbliku li 
tkun qiegħda timponi tariffa għall-użu mill-
ġdid tad-dokumenti, li tagħti evidenza li t-
tariffi huma msejsa fuq l-ispejjeż, u li 
tikkonforma ma' limiti rilevanti.

(12) Fejn jiġu imposti tariffi għall-użu 
mill-ġdid ta’ dokumenti, dawn tal-aħħar 
għandhom ikunu stabbiliti skont kriterji 
oġġettivi, trasparenti u verifikabbli li 
jiżguraw trattament ugwali. Huma fil-
prinċipju, għandhom ikunu limitati għall-
ispejjeż marġinali mġarrba bir-
riproduzzjoni u t-tqiegħed għad-
dispożizzjoni. Għandha titqies madankollu
l-ħtieġa li ma jitfixkilx il-funzjonament 
normali ta’ dawk entitajiet tas-settur 
pubbliku li jkopru parti sostanzjali tal-
ispejjeż tal-operat imnissla mill-qadi tal-
kompitu pubbliku tagħhom, billi jittellef l-
isfruttar tad-drittijiet tagħhom tal-proprjetà 
intellettwali. Dawn l-entitajiet għandhom 
ikunu jistgħu jimponu tariffi li jaqbżu l-
ispejjeż marġinali ta’ riproduzzjoni u ta’ 
tqiegħid għad-dispożizzjoni u li 
jippermettu dħul fuq investiment 
raġonevoli. Dawn it-tariffi għandhom jiġu 
ffissati skont kriterji oġġettivi, trasparenti 
u verifikabbli li jiżguraw trattament 
ugwali. Għandu jkun f'idejn l-entità tas-
settur pubbliku li tkun qiegħda timponi 
tariffa għall-użu mill-ġdid tad-dokumenti, 
li tagħti evidenza li t-tariffi huma msejsa 
fuq l-ispejjeż, u li tikkonforma ma' limiti 
rilevanti.

Or. fr
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Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) B'rabta ma' kwalunkwe użu mill-ġdid 
li jsir mid-dokument, fejn ikun vjabbli, l-
entitajiet tas-settur pubbliku jistgħu 
jimponu kundizzjonijiet fuq l-utent mill-
ġdid, pereżempju r-rikonoxximent tas-sors. 
Fi kwalunkwe każ, kull liċenzja għall-użu 
mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur 
pubbliku għandha tqiegħed l-inqas 
restrizzjonijiet possibbli fuq l-użu mill-
ġdid tal-PSI. Il-liċenzji miftuħin 
disponibbli fuq l-internet, li jagħtu drittijiet 
usa' tal-użu mill-ġdid mingħajr 
restrizzjonijiet teknoloġiċi, finanzjarji jew 
ġeografiċi, u li jistrieħu fuq formati ta’ 
dejta miftuħin, jistgħu jiżvolġu rwol 
importanti wkoll f'dan ir-rigward. 
Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom 
iħeġġu l-użu tal-liċenzji ta' governanza
miftuħa.

(13) B'rabta ma' kwalunkwe użu mill-ġdid 
li jsir mid-dokument, fejn ikun vjabbli, l-
entitajiet tas-settur pubbliku jistgħu 
jimponu kundizzjonijiet fuq l-utent mill-
ġdid, pereżempju r-rikonoxximent tas-sors. 
Fi kwalunkwe każ, kull liċenzja għall-użu 
mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur 
pubbliku għandha tqiegħed l-inqas 
restrizzjonijiet possibbli fuq l-użu mill-
ġdid tal-PSI. Il-liċenzji miftuħin 
disponibbli fuq l-internet, li jagħtu drittijiet 
usa' tal-użu mill-ġdid mingħajr 
restrizzjonijiet teknoloġiċi, finanzjarji jew 
ġeografiċi, u li jistrieħu fuq formati ta’ 
dejta miftuħin, għandhom jiżvolġu rwol 
importanti f'dan ir-rigward. Għaldaqstant, 
l-Istati Membri għandhom iħeġġu l-użu tal-
liċenzji governattivi miftuħa.

Or. fr

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-implimentazzjoni tajba ta’ wħud 
mill-elementi ta’ din id-Direttiva, ngħidu 
aħna l-mezzi ta’ rikors, il-konformità mal-
prinċipji tat-tariffar, u l-obbligi ta' 
rappurtar, jeħtieġu monitoraġġ minn 
awtoritajiet indipendenti b'kompetenza fl-
użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur 
pubbliku. Biex tiġi żgurata l-konsistenza 
fost l-approċċi fuq il-livell tal-Unjoni, 
għandha titħeġġeġ il-koordinazzjoni bejn 

(14) L-implimentazzjoni tajba ta’ wħud 
mill-elementi ta’ din id-Direttiva, ngħidu 
aħna l-mezzi ta’ rikors, il-konformità mal-
prinċipji tat-tariffar, u l-obbligi ta' 
rappurtar, jeħtieġu monitoraġġ minn 
awtoritajiet b'kompetenza fl-użu mill-ġdid 
tal-informazzjoni tas-settur pubbliku. L-
Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
liema awtoritajiet għandhom ikunu 
kompetenti għall-monitoraġġ tal-użu mill-
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l-awtoritajiet indipendenti, b'mod 
partikulari bl-iskambju ta’ tagħrif dwar l-
aqwa prassi u l-politiki ta’ użu mill-ġdid 
tad-dejta.

ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-Istati Membri 
(ara l-premessa 19) jirrappurtaw lill-
Kummissjoni rigward l-ammont ta' użu 
mill-ġdid li jsir mill-informazzjoni tas-
settur pubbliku, il-kundizzjonijiet li 
skonthom issir disponibbli, u l-ħidma tal-
awtorità indipendenti. Biex tiġi żgurata l-
konsistenza fost l-approċċi fuq il-livell tal-
Unjoni, għandha titħeġġeġ il-
koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet 
indipendenti, b'mod partikulari bl-iskambju 
ta’ tagħrif dwar l-aqwa prassi u l-politiki 
ta’ użu mill-ġdid tad-dejta.

(17) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-Istati Membri 
(ara l-premessa 19) jirrappurtaw lill-
Kummissjoni rigward l-ammont ta' użu 
mill-ġdid li jsir mill-informazzjoni tas-
settur pubbliku, il-kundizzjonijiet li 
skonthom issir disponibbli, u l-ħidma tal-
awtorità kompetenti għall-monitoraġġ tal-
użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur 
pubbliku. Biex tiġi żgurata l-konsistenza 
fost l-approċċi fuq il-livell tal-Unjoni, 
għandha titħeġġeġ il-koordinazzjoni bejn l-
awtoritajiet indipendenti, b'mod partikulari 
bl-iskambju ta’ tagħrif dwar l-aqwa prassi 
u l-politiki ta’ użu mill-ġdid tad-dejta.

Or. fr

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 1 - sottopunt 2
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) id-dokumenti miżmuma minn 
stabbilimenti tat-tagħlim jew tar-riċerka, 
bħal faċilitajiet għar-riċerka, inklużi, fejn 

(e) id-dokumenti miżmuma minn 
stabbilimenti tat-tagħlim jew tar-riċerka 
inklużi organizzazzjonijiet imwaqqfa għat-
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relevanti, organizzazzjonijiet imwaqqfa 
għat-trasferiment ta' riżultati tar-riċerka, 
skejjel u universitajiet (għajr il-libreriji 
universitarji fir-rigward ta' dokumenti li ma 
jkunux ta' riċerka u protetti minn drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali ta' partijiet terzi) 
u;

trasferiment ta' riżultati tar-riċerka, skejjel 
u universitajiet (għajr il-libreriji 
universitarji fir-rigward ta' dokumenti li ma 
jkunux ta' riċerka u protetti minn drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali ta' partijiet terzi) 
u,

Or. fr

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 1 - sottopunt 3
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f bis) id-dokumenti li mhumiex 
aċċessibbli, taħt il-liġi tal-Istati Membri, 
minħabba raġunijiet ta’ protezzjoni ta’ 
data personali.

Or. fr

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "li jinqara elettronikament" tfisser li 
dokumenti diġitali jkunu strutturati b'mod 
xieraq biex applikazzjonijiet tas-softwer 
ikunu jistgħu jidentifikaw b'mod affidabbli 
dikjarazzjonijiet individwali ta’ fatt u l-
istruttura interna tagħhom.

6. "li jinqara elettronikament" tfisser li 
dokumenti diġitali jkunu strutturati b’tali 
mod li l-applikazzjonijiet tas-softwer ikunu 
jistgħu, b’mod teknoloġikament newtrali, 
jidentifikaw u jieħdu d-data rilevanti
b'mod affidabbli; 

Or. fr



PA\909674MT.doc 11/13 PE494.520v01-00

MT

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 4 - sottopunt 2
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – l-aħħar sentenza

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri ta’ rikors għandhom jinkludu l-
possibbiltà ta’ reviżjoni minn awtorità 
indipendenti li tingħata setgħat regolatorji 
speċifiċi fir-rigward tal-użu mill-ġdid tal-
informazzjoni tas-settur pubbliku, u li d-
deċiżjonijiet tagħha jkunu vinkolanti għall-
entità tas-settur pubbliku kkonċernata.

Il-miżuri ta’ rikors għandhom jinkludu l-
possibbiltà ta’ reviżjoni minn awtorità fir-
rigward tal-użu mill-ġdid tal-informazzjoni 
tas-settur pubbliku, u li d-deċiżjonijiet 
tagħha jkunu vinkolanti għall-entità tas-
settur pubbliku kkonċernata.

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 6 - sottopunt 1
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'każijiet eċċezzjonali, partikularment
fejn l-entitajiet tas-settur pubbliku 
jiġġeneraw parti sostanzjali mill-ispejjeż 
tal-operat tagħhom, marbutin mal-qadi tal-
kompiti ta’ servizz pubbliku tagħhom, 
mill-isfruttar tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali tagħhom, l-entitajiet tas-settur 
pubbliku jistgħu jitħallew jimponu tariffi 
għall-użu mill-ġdid tad-dokumenti 'l fuq 
mill-ispejjeż marġinali, skont l-għan, it-
trasparenza u kriterji verifikabbli, sakemm 
dan ikun fl-interess pubbliku u soġġett 
għall-approvazzjoni tal-awtorità
indipendenti msemmija fl-Artikolu 4(4), u 
mingħajr ħsara għall-parafrafi 3 u 4 ta' dan 
l-Artikolu.

2. Fejn l-entitajiet tas-settur pubbliku 
jiġġeneraw parti sostanzjali mill-ispejjeż 
tal-operat tagħhom, marbutin mal-qadi tal-
kompiti ta’ servizz pubbliku tagħhom, 
mill-isfruttar tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali tagħhom, l-entitajiet tas-settur 
pubbliku jistgħu jitħallew jimponu tariffi 
għall-użu mill-ġdid tad-dokumenti 'l fuq 
mill-ispejjeż marġinali, fuq il-bażi ta’
kriterji oġġettivi, trasparenti u verifikabbli, 
sakemm dan ikun fl-interess pubbliku u 
soġġett għall-approvazzjoni tal-awtorità 
msemmija fl-Artikolu 4(4), u mingħajr 
ħsara għall-parafrafi 3 u 4 ta' dan l-
Artikolu.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 6 - sottopunt 2
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minkejja l-paragrafi 1 u 2, il-libreriji 
(inklużi l-libreriji universitarji), il-
mużewijiet u l-arkivji jistgħu jimponu 
tariffi 'l fuq mill-ispejjeż marġinali għall-
użu mill-ġdid tad-dokumenti li jaħżnu.

3. Minkejja l-paragrafi 1 u 2, il-libreriji 
(inklużi l-libreriji universitarji), il-
mużewijiet u l-arkivji jistgħu jimponu 
tariffi 'l fuq mill-ispejjeż marġinali għall-
użu mill-ġdid tad-dokumenti li jżommu fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi, trasparenti u 
verifikabbli, u soġġett għall-approvazzjoni 
tal-awtorità msemmija fl-Artikolu 4(4).

Or. fr

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu implimentati arranġamenti prattiċi li 
jiffaċilitaw it-tiftix, b'ilsna differenti, għad-
dokumenti disponibbli għall-użu mill-ġdid, 
bħal listi ta’ dokumenti ewlenin bil-
metadejta rilevanti, preferibbilment 
aċċessibbli fuq l-internet u f'format li 
jinqara elettronikament, u siti u portali li
jkollhom ħolqa għal listi deċentralizzati ta’ 
assi.

L-Istati Membri għandhom jadottaw
arranġamenti prattiċi li jiffaċilitaw it-tiftix, 
b'ilsna differenti, għad-dokumenti 
disponibbli għall-użu mill-ġdid, bħal listi 
ta’ dokumenti ewlenin bil-metadejta 
rilevanti, preferibbilment aċċessibbli fuq l-
internet u f'format teknoloġikament 
newtrali u li jinqara elettronikament, u siti 
portali li huma konnessi mal-listi 
deċentralizzati ta’ assi.

Or. fr
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