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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Qegħdin ngħixu fl-era diġitali. Ċerti nies jgħidu li dak li ma tistax issib fl-internet 
assolutament ma jeżistix. Fid-dawl tal-vantaġġi enormi li t-tixrid razzjonali ta’ informazzjoni 
online jista’ jġib għas-Suq Intern, id-diġitazzjoni ta’ materja kulturali ġiet appoġġata u 
għandha tibqa’ tiġi appoġġata fuq skala Ewropea.

Xogħlijiet orfni huma xogħlijiet li d-detentur jew id-detenturi tad-drittijiet tagħhom ma 
jistgħux jiġu identifikati jew ma jistgħux jinstabu, filwaqt li biex xogħol isir disponibbli għall-
pubbliku jeħtieġ – bi qbil mal-prinċipji tad-dritt tal-awtur – awtorizzazzjoni mid-detentur tad-
drittijiet. Id-Direttiva 2001/29/KE1 pprovdiet ċerti eċċezzjonijiet li jippermettu l-iskennjar 
għal skopijiet ta’ preservazzjoni iżda ma jippermettux lil-libreriji jagħmlu xogħlijiet 
diġitizzati disponibbli fl-internet, anki għal skopijiet mhux kummerċjali.2

L-inizjattiva leġiżlattiva preżenti tibni fuq ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-2006 
dwar id-diġitazzjoni u l-aċċessibilità online ta’ kontenut kulturali u l-preservazzjoni diġitali.3

Minkejja r-rakkomandazzjoni, numru żgħir biss ta’ Stati Membri introduċew leġiżlazzjoni 
dwar xogħlijiet orfni u s-soluzzjonijiet eżistenti huma xorta waħda ċirkoskritti bil-fatt li 
jillimitaw l-aċċess online għal ċittadini residenti fit-territorji nazzjonali tagħhom u ma 
jipprovdux għar-rikonoxximent ta’ riċerki diliġenti li diġà twettqu minn stati Membti oħra. 

Il-Parlament Ewropew diġà esprima l-appoġġ tiegħu biex tinstab soluzzjoni leġiżlattiva għall-
kwistjonijiet problematiċi ta’ xogħlijiet orfni u għall-ħolqien ta’ bażi ta’ dejta biex tiġi 
ffaċilitata d-disponibilità ta’ informazzjoni.4 Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ April 2011 dwar 
Suq Uniku għall-Impriżi u t-Tkabbir5, il-Parlament enfasizza li l-ħolqien ta’ sistema mtejba 
għall-ġestjoni tad-drittijiet tal-awtur huwa indispensabbli biex jiġu appoġġati l-innovazzjoni u 
l-kreattività fi ħdan is-Suq Uniku.

Il-proposta preżenti tal-Kummissjoni għandha l-għan li tippermetti lill-libreriji, lill-
istituzzjonijiet edukattivi, lill-mużewijiet u l-arkivji li jipprovdu servizzi speċifiċi fis-Suq 
Intern, li jinvolvu l-wiri ta’ xogħlijiet orfni online. Wieħed mill-objettivi operazzjonali tal-
proposta huwa li jitnaqqsu l-ispejjeż ta’ tranżazzjoni għall-użu online ta’ xogħlijiet orfni minn 
dawn l-istituzzjonijiet, u wkoll biex jiġi ffaċilitat l-aċċess transkonfinali.

Il-Kummissjoni ppreżentat sitt opzjonijiet fil-valutazzjoni tal-impatt li jakkumpanja l-proposta 
leġiżlattiva, inkluża l-għażla li ma jsir xejn u modalitajiet ta’ eżenzjoni statutorja jew l-għoti 
ta’ liċenzji li jiffaċilita d-diġitazzjoni ta’ xogħlijiet orfni. Filwaqt li tikkunsidra r-riżultati ta’ 
konsultazzjonijiet wiesgħa mad-diversi partijiet interessati, il-proposta eventwalment 
tiffavorixxi r-rikonoxximent ta’ soluzzjonijiet nazzjonali li jagħtu s-setgħa lill-libreriji li 
                                               
1 Direttiva 2001/29/KE tat-22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-

awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (ĠU L 167, 22.6.2001, p. 10-19). 
2 Skont l-Artikolu 5(3)(n) tad-Direttiva 2001, il-libreriji jistgħu jipprovdu aċċess biss għal xogħlijiet li 

jinsabu fuq terminali għal tapposta fuq il-post għal skopijiet ta’ riċerka jew ta’studju privat. 
3 ĠU L 236, 31.8.2006, p. 28-30.
4 Riżoluzzjoni tat-12 ta’ Mejju 2011 dwar l-isfruttar tal-potenzjal tal-industriji kulturali u kreattivi 

(P7_TA(2011)0240, punt 71 u r-Riżoluzzjoni tal-5 ta’ Mejju 2010 dwar Aġenda Diġitali ġdida għall-
Ewropa (ĠU  C 81, 15.3.2011, p. 16-25).

5 2010/2277(INI), punt 56.
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jipprovdu aċċess online ta’ xogħlijiet orfni. Hawn ta’ min jinnota li l-informazzjoni dwar 
xogħlijiet orfni identifikati bħala tali fil-ġuriżdizzjonijiet relevanti għandhom ikunu 
disponibbli universalment u mingħajr ebda ħlas. Fil-każ li detentur tad-drittijiet jagħmel 
dikjarazzjoni sostanzjata ta’ sjieda fil-pajjiż tal-ewwel pubblikazzjoni, l-awtoritajiet f’dak l-
Istat Membru jirrevokaw l-istatus ta’ “xogħlijiet orfni”, u din id-deċiżjoni, min-naħa tagħha, 
tkun valida fl-Istati Membri l-oħra kollha. 

Il-Kummissjoni tagħmel referenza importanti għall-ftehim magħruf bħala l-Google Books 
Settlement li ntlaħaq fl-2008/2009 bejn Google u l-Authors' Guild and the Association of 
American Publishers, li jippermetti lil Google juża parti kbira mix-xogħlijiet orfni mingħajr 
ma jitlob permess minn qabel u li jurihom online fl-Istati Uniti, u b’hekk dan jitfa' lill-Ewropa 
lura sew f’termini ta’ kompetittività u aċċess għall-wirt uman. Peress li l-Court of the 
Southern District of New York oppona l-ftehim f’Marzu 2011 (inter alia għal raġunijiet ta’ 
allegat monopolju dwar l-użu ta’ xogħlijiet orfni li l-Ftehim seta’ jagħti lil Google) u 
ssuġġerixxa attivita leġiżlattiva minflok1, l-Unjoni Ewropea għandha tieħu l-opportunità biex 
tipprovdi eżempju ta’ kif din il-kwistjoni tista’ tiġi solvuta b’mod soddisfaċenti għall-utenti u 
l-benefiċjarji futuri kollha, inklużi d-detenturi tad-drittijiet.

Ir-Rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni u jaqbel mal-objettiv speċifiku tagħha li d-
disponibilità online mal-UE kollha ta’ xogħlijiet orfni tippromwovi d-diversità kulturali tal-
Ewropa u żżid is-sorsi tal-għerf u t-tagħlim. 

Madankollu r-Rapporteur iqis xi emendi għall-proposta tal-Kummissjoni. B’mod ġenerali, ir-
Rapporteur irid jenfasizza li d-dritt tal-awtur huwa l-bażi għall-innovazzjoni, il-kreazzjoni, l-
investimenti u l-produzzjonijiet fl-industrija kreattiva. Il-problemi li jirrigwardaw ix-
xogħlijiet orfni għandu jkollhom qafas xieraq, sabiex il-miżuri ma jkunux interpretati b’mod 
wiesa’ ż-żejjed. Barra minn hekk, għall-preservazzjoni tal-wirt kulturali, l-użu permess ta’ 
xogħlijiet orfni ma għandux jiġi użat biex jinkiseb vantaġġ ekonomiku jew kummerċjali dirett 
jew indirett. Fl-istess ħin, ir-Rapporteur jemmen li l-kriterji għar-rimunerazzjoni tad-detenturi 
tad-drittijiet għandhom jiġu armonizzati biex jinħolqu ċertezza u garanziji legali fil-livell tal-
UE.  Hu jqis li huwa importanti li d-detenturi tad-drittijiet ikunu jistgħu jtemmu l-istatus ta’ 
xogħol orfni permezz ta’ proċedura sempliċi u uniformi fl-Istat Membru tal-għażla tagħhom.

Aktar speċifikament, ir-rapporteur jixtieq jenfasizza l-importanza tal-kompatibilità u l-
interoperabilità tal-bażijiet ta’ dejta interkonnessi. Sitwazzjoni fejn xogħol jiġi deskritt bħala 
xogħol orfni mingħajr ma jkun mistħoqq għandha tiġi evitata. 

Skont ir-rapporteur, mistoqsijiet li għadhom jeħtieġu tweġiba huma jekk il-benefiċjarji 
msemmija fil-proposta tal-Kummissjoni għandux ikollhom definizzjonijiet armonizzati, u kif 
l-Istati Membri jaffrontaw is-sitwazzjoni fejn Stat Membru jrid jagħmel ir-riċerka xierqa iżda 
l-informazzjoni disponibbli fi Stat Membru ieħor hija aktar preċiża u aġġornata, u għalhekk 
aktar adattata għat-tfittxija proprja. Minbarra dan, l-ispettru tal-użu permess jeħtieġ aktar 
attenzjoni, peress li l-proposta tħalli l-bieb miftuħ għal interpretazzjoni wiesgħa tad-
definizzjoni iżda wkoll għall kull tip ta' forma ta’ użu minn Stati Membri varji.  

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, paġna 23.
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Id-dritt tal-awtur huwa l-bażi 
ekonomika għall-industrija kreattiva.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għall-awtur. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw permess li jipprovdu li dan it-
tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq mill-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għall-awtur. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw permess li jipprovdu li dan it-
tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq mill-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn, sakemm dawn l-organizzazzjonijiet 
iwettqu t-tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u 
raġonevoli u jużaw ir-riżultati sabiex 
jiksbu objettivi fl-interess pubbliku, 
sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa xieraq li jkun hemm approċċ 
armonizzat dwar tali tfittxija diliġenti biex 
jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-
dritt tal-awtur fl-Unjoni. Tfittxija diliġenti 
għandha tinvolvi l-konsultazzjoni ta’ 
bażijiet ta' dejta pubbliċi li jipprovdu 
tagħrif dwar l-istatus ta’ xi xogħol fir-
rigward tad-dritt tal-awtur. Barra minn 
hekk, sabiex tiġi evitata diġitizzazzjoni 
doppja li tiswa ħafna flus, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-użu ta' xogħlijiet 
orfni mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
f'din id-Direttiva jiġi rreġistrat f'bażi ta' 
dejta aċċessibbli. Kemm jista' jkun, il-
bażijiet tad-dejta, li huma aċċessibbli għall-
pubbliku, u li jinkludu r-riżultati tat-tiftix, 
u l-użu tax-xogħlijiet orfni għandhom jiġu 
ppjanati u implimentati b'tali mod li 
jippermettu interkonnessjoni bejniethom 
f'livell pan-Ewropew u l-konsultazzjoni 
dwarhom għandha ssir permezz ta' punt 
tad-dħul uniku.

(13) Huwa xieraq li jkun hemm approċċ 
armonizzat dwar tali tfittxija diliġenti biex 
jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-
dritt tal-awtur fl-Unjoni. Tfittxija diliġenti 
għandha tinvolvi l-konsultazzjoni ta’ 
bażijiet ta' dejta pubbliċi li jipprovdu 
tagħrif dwar l-istatus ta’ xi xogħol fir-
rigward tad-dritt tal-awtur. Sabiex ma 
jkunx hemm duplikazzjoni tal-isforzi ta’ 
tiftix, għandu jsir tiftix diliġenti biss f’dak 
l-Istat Membru fejn ix-xogħol ġie 
ppubblikat jew imxandar għall-ewwel 
darba. Barra minn hekk, sabiex tiġi evitata 
diġitizzazzjoni doppja li tiswa ħafna flus u 
biex jiġi żgurat jekk l-istatus orfni ta’ 
xogħol ġiex stabbilit fi Stat Membru 
ieħor, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li r-riżultati ta’ tfittxijiet diliġenti mwettqa 
fit-territorji tagħhom u l-użu ta' xogħlijiet 
orfni mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
f'din id-Direttiva jiġu rreġistrati f'bażi ta' 
dejta aċċessibbli. Kemm jista' jkun, il-
bażijiet tad-dejta, li huma aċċessibbli għall-
pubbliku, li jinkludu r-riżultati tat-tiftix u li 
huma disponibbli mingħajr ħlas, u l-użu 
tax-xogħlijiet orfni għandhom jiġu ppjanati 
u implimentati b'tali mod li jippermettu 
interkonnessjoni u interoparabilità 
bejniethom f'livell pan-Ewropew u l-
konsultazzjoni dwarhom għandha ssir 
permezz ta' punt tad-dħul uniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk il-Premessa 13 u l-Premessa 15 qed jingħaqdu flimkien għal aktar koerenza.
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-aċċessibilità online ta’ kontenut 
kulturali u l-preservazzjoni diġitali spiss 
ma jirnexxilhomx jilħqu l-potenzjal 
tagħhom minħabba inter alia riżorsi 
insuffiċjenti fl-Istati Membri u l-
interkonnessjoni ta’ bażijiet ta’ dejta li 
huma inkompatibbli. Għall-iskopijiet ta’ 
din id-Direttiva, l-Istati Membri 
għandhom jintalbu jikkunsidraw l-
istandardizzazzjoni fil-livell Ewropew 
għad-diġitazzjoni tax-xogħlijiet, sabiex 
jittejbu r-reġistrazzjoni ċentrali, l-
aċċessibilità u l-interoperabilità tal-
bażijiet ta’ dejta pubbliċi tagħhom.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex ma jkunx hemm duplikazzjoni 
tal-isforzi ta’ tiftix, għandu jsir tiftix 
diliġenti biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-
xogħol ġie ppubblikat jew imxandar 
għall-ewwel darba. Sabiex Stati oħrajn 
ikunu jistgħu jaċċertaw jekk l-istatus ta’ 
orfni ta’ xi xogħol ġiex stabbilit f’xi Stat 
Membru ieħor, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-riżultati tat-tiftix diliġenti 
mwettaq fit-territorju tagħhom jiġu 
rreġistrati f’bażi ta' dejta aċċessibbli 
għall-pubbliku.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hawnhekk il-Premessa 13 u l-Premessa 15 qed jingħaqdu flimkien għal aktar koerenza.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti 
fl-Istati Membri fir-rigward tal-ġestjoni 
tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi.

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti 
u futuri fl-Istati Membri fir-rigward tal-
ġestjoni tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi 
estiżi.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati għandhom ikunu awtorizzati 
wkoll li jippermettu l-użu ta' xogħlijiet 
orfni għal raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku ta' 
organizzazzjonijiet koperti minn din id-
Direttiva. F'ċirkostanzi bħal dawn, id-
drittijiet u l-interessi leġittimi tad-detenturi 
tad-drittijiet għandhom jiġu protetti.

(21) L-Istati għandhom ikunu awtorizzati 
wkoll li jippermettu l-użu ta' xogħlijiet 
orfni għal raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku ta' 
organizzazzjonijiet koperti minn din id-
Direttiva. F'ċirkostanzi bħal dawn, id-
drittijiet u l-interessi leġittimi tad-detenturi 
tad-drittijiet għandhom jiġu protetti, bi qbil 
mal-liġi internazzjonali u l-liġi tal-UE, 
bħall-Ftehim dwar Aspetti li Għandhom 
x'Jaqsmu mal-Kummerċ tad-Drittijiet tal-
Proprjetà Intellettwali (TRIPS), il-
Konvenzjoni ta’ Berne għall-Protezzjoni 
tax-Xogħlijiet Letterarji u Artistiċi tal-
1886 u d-Direttiva 2001/29/KE.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
ippubblikati jew imxandra għall-ewwel 
darba fi Stat Membru u li huma:

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
ippubblikati, imxandra jew ikkomunikati 
lill-pubbliku għall-ewwel darba fi Stat 
Membru u li huma:

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Xogħol għandu jitqies bħala xogħol 
orfni jekk id-detentur tad-drittijiet fuq ix-
xogħol ma jkunx identifikat jew, anki jekk 
jiġi identifikat, ma jinstabx wara li tfittxija 
diliġenti għad-detentur tad-dritt titwettaq u 
tiġi rreġistrata skont l-Artikolu 3.

1. Xogħol għandu jitqies bħala xogħol 
orfni jekk id-detentur tad-drittijiet fuq ix-
xogħol ma jkunx identifikat jew, anki jekk 
jiġi identifikat, ma jinstabx wara li tfittxija 
diliġenti raġonevoli għad-detentur tad-dritt 
titwettaq bi skop tajjeb u tiġi rreġistrata 
skont l-Artikolu 3.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat jew imxandar għall-ewwel 
darba.

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat, imxandar jew ikkomunikat 
lill-pubbliku fi kwalunkwe forma għall-
ewwel darba qabel l-użu ta' dak ix-xogħol. 
Fejn l-ewwel pubblikazzjoni, xandira jew 
forma oħra ta’ komunikazzjoni lill-
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pubbliku saret simultanjament f’żewġ 
Stati Membri jew aktar, it-tfittija diliġenti 
għandha titwettaq f’dawk l-Istati Membri 
kollha.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi 
tad-dejta aċċessibbli għall-pubbliku.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi 
tad-dejta aċċessibbli għall-pubbliku li tkun 
disponibbli mingħajr ħlas.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
detentur tad-drittijiet f’xogħol ikollu, f’kull 
ħin, il-possibbiltà li jtemm l-istatus ta’ 
xogħol orfni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
detentur tad-drittijiet f’xogħol ikollu, f’kull 
ħin, il-possibbiltà reali li jtemm l-istatus ta’ 
xogħol orfni b’mod mgħaġġel, uniformi u 
effettiv f’termini ta’ spejjeż, fl-Istat 
Membru tal-għażla tiegħu.

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, sakemm ma jkunx provdut 
mod ieħor fl-Artikolu 7, l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) ma jistgħux jagħmlu użu 
minn xogħlijiet orfni sabiex jilħqu għanijiet 
li mhumiex dawk tal-missjoni tagħhom ta’ 
interess pubbliku, b’mod partikolari l-
konservazzjoni, ir-restawr u l-
provvediment ta’ aċċess kulturali u 
edukattiv għax-xogħlijiet miżmuma fil-
kollezzjonijiet tagħhom.

2. Madankollu, sakemm ma jkunx provdut 
mod ieħor fl-Artikolu 7, l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) ma jistgħux jagħmlu użu 
minn xogħlijiet orfni sabiex jiksbu vantaġġ 
ekonomiku jew kummerċjali dirett jew 
indirett jew biex jilħqu għanijiet li 
mhumiex dawk tal-missjoni tagħhom ta’ 
interess pubbliku, b’mod partikolari l-
konservazzjoni, ir-restawr u l-
provvediment ta’ aċċess kulturali u 
edukattiv għax-xogħlijiet miżmuma fil-
kollezzjonijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt  4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) id-detenturi tad-dritt li jtemmu l-istatus 
ta' orfni tax-xogħol, skont it-tifsira tal-
Artikolu 5, jiġu renumerati mill-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għall-użu li jkun sar mix-
xogħol.

(4) id-detenturi tad-dritt li jtemmu l-istatus 
ta' orfni tax-xogħol, skont it-tifsira tal-
Artikolu 5, jiġu remunerati adegwatament 
u b’mod xieraq mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 1(1) għall-użu li 
jkun sar mix-xogħol u r-remunerazzjoni 
ssir pagabbli mill-jum meta l-azzjoni li 
tintitola għar-remunerazzjoni ssir għall-
ewwel darba.

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) ir-responsabilità aħħarija għall-
pagament tar-remunerazzjoni tinsab 
f’idejn l-Istat Membru li fih it-tfittxija 
diliġenti tkun twettqet.

Or. en


