
AM\635907MT.doc PE 380.688v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

19.10.2006 PE 380.688v01-00

EMENDI 13-58

Abbozz ta' opinjoni (PE 378.715v01-00)
David Hammerstein Mintz
Miżuri kriminali bil-għan li jiżguraw li d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jkunu mħarsa

Proposta emendata għal direttiva (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, Edith Mastenbroek

Emenda 13

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi ċ-ċaħda tal-proposta tal-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The European Commission considers the draft directive to be necessary for the protection of 
the internal market (Article 95 of the EC Treaty) and derives the inclusion of criminal 
sanctions from the ECJ judgment of 13/09/2005 (Case C-176/03) on European environmental 
policy. Although the possibility cannot be excluded that, subject to the conditions specified in 
the judgment, criminal sanctions can be included in a First Pillar instrument, the broad 
applicability of the judgment has not yet been conclusively established. According to the 
judgment, a number of strict criteria for the use of criminal law by the Community must be 
fulfilled. The violations of intellectual property rights cannot be treated as such a serious 
violation of the policy field to be protected that the harmonised deployment of criminal law 
measures must be considered essential in the battle against these violations. That the 
European Commission also includes minimum/maximum penalties in the amended proposal 
must also be regarded as inexpedient.  This House should therefore consider, as has 
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happened at national level, questioning whether the subsidiarity and proportionality 
principles are respected by this proposed directive.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Emenda 14

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi ċ-ċaħda tal-proposta tal-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif ġie spjegat fl-ittra li ntbagħtet lill-Kummissarju Frattini mis-Sur Y.E.M.A. Timmerman-
Buck, il-President tas-Senat u mis-Sur F.W. Weisglas, il-President tal-Kamra tar-
Rappreżentanti, fit-3 ta' Lulju, "iż-żewġt Ikmamar tal-Nederland States-General jikkonkludu li 
ma ngħatat l-ebda setgħa lill-Komunità fir-rigward ta' l-objettiv ta' l-azzjoni proposta.
Madankollu, iż-żewġt Ikmamar - biex ikun innutat - eżaminat bir-reqqa il-proposta preżenti 
b'referenza għall-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità u konkludiet li l-proposta 
m'hix konformi magħhom".

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Emenda 15
Premessa 1 a (ġdida)

(1a) Jaqbel mal-Gvern Olandiż, li f'Lulju 
2006 enfasizza li l-istrumenti legali biex tiġi 
miġġielda l-piraterija diġà eżistew u ċaħad 
id-direttiva preżenti bħala bla bżonn, waqt 
li kien ukoll ta' l-opinjoni li l-Kummissjoni 
m'għandha l-ebda kompetenza biex 
tipproponi direttiva li tagħmel il-ksur tad-
drittijiet tal-proprjetà intelletwali reat.

Or. it



AM\635907MT.doc 3/25 PE 380.688v01-00

MT

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Vladimír Remek

Emenda 16
Premessa 1 b (ġdida)

(1b) Jaqbel mal-Parlament Olandiż li 
jemmen li m'hemm l-ebda ħtieġa ċara għal 
direttiva ta' dan it-tip u li l-Kummissjoni 
qed tinterpreta b'mod żbaljat is-sentenza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet 
Ewropej fil-Kawża 176/03, u qed testendi l-
isfera ta' intervent leġiżlattiv tagħha 
f'qasam li fih m'għandha l-ebda 
kompetenza.

Or. it

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 17
Premessa 8

(8) Għandhom jiġu provduti 
dispożizzjonijiet li jiffaċilitaw l-
investigazzjonijiet kriminali. L-Istati 
Membri għandhom jaraw li d-detenturi 
kkonċernati tad-dritt tal-proprjetà 
intellettwali, jew ir-rappreżentanti tagħhom 
kif ukoll l-esperti jkunu jistgħu jassistu fl-
investigazzjonijiet immexxija minn gruppi 
konġunti ta’ investigazzjoni.

(8) Għandhom jiġu provduti 
dispożizzjonijiet li jiffaċilitaw l-
investigazzjonijiet kriminali. L-Istati 
Membri għandhom jaraw li d-detenturi 
kkonċernati tad-dritt tal-proprjetà 
intellettwali, jew ir-rappreżentanti tagħhom 
jkunu jistgħu jassistu fl-investigazzjonijiet 
immexxija minn gruppi konġunti ta’ 
investigazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' esperti, bla definizzjoni aħjar, huwa mċajpar ħafna. Peress li lanqas l-
involviment tagħhom fl-iżvolġiment ta' l-investigazzjonijiet m'hu definit, jista' jkun li jdewwem 
bla bżonn il-kors ta' investigazzjonijiet ta' dan it-tip u r-riżoluzzjoni ta' tilwimiet. Għalhekk hu 
aħjar li din ir-referenza titħassar.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Emenda 18
Premessa 9
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(9) Sabiex l-investigazzjonijiet u l-proċeduri 
kriminali dwar ir-reat tal-proprjetà 
intellettwali jiġu faċilitati, dawn 
m’għandhomx jiddependu fuq id-
Dikjarazzjoni jew l-akkuża li jkunu ġejjin 
mill-vittma tar-reat.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet għall-invesitgazzjoni kriminali m'għandhomx ikunu jistgħu jaġixxu fuq l-
inizjattiva tagħhom stess qabel ma jsir ilment mid-detentur tad-dritt, peress li l-arranġamenti 
għal-liċenzjar ma jiġux pubblikati. Id-detentur tad-dritt għandu d-dritt fundamentali li 
jiddisponi mid-drittijiet tiegħu kif jixtieq.

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 19
Premessa 9

(9) Sabiex l-investigazzjonijiet u l-proċeduri 
kriminali dwar ir-reat tal-proprjetà 
intellettwali jiġu faċilitati, dawn 
m’għandhomx jiddependu fuq id-
Dikjarazzjoni jew l-akkuża li jkunu ġejjin 
mill-vittma tar-reat.

(9) Għandu jkun possibbli għall-Istati 
Membri li jipprovdu għal, jew li jżommu 
jew sistema uffiċjali jew sistema bażata fuq
proċeduri mibdija privatament. Fil-każ ta' 
sistema bażata fuq proċeduri mibdija 
privatament, madankollu, id-detenturi tad-
drittijiet għandhom jiġu notifikati mill-
awtoritajiet dwar reati suspettati u, jekk 
ikun hemm biżżejjed raġunijiet għas-
suspett, għandu jkun possibbli wkoll li l-
merkanzija kontravvenjenti tiġi konfiskata 
temporanjament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni qed tipproponi sistema uffiċjali. Madankollu, f'xi Stati Membri jeżistu wkoll 
sistemi bażati fuq proċeduri mibdija privatament. Dawn jippermettu prosekuzzjoni kriminali 
mirata jekk jirriżulta li l-miżuri ċivili m'humiex biżżejjed. Għandu jkun possibbli li dawn is-
sistemi jinżammu. Jekk l-awtoritajiet isiru konxji ta' reati ta' piraterija ta' prodotti, huwa 
importanti għad-detenturi tad-drittijiet konċernati li jiġu notifikati dwar il-ksur suspettat u li 
l-merkanzija kontravvenjenti tiġi temporanjament konfiskata.
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Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 20
Premessa 9

(9) Sabiex l-investigazzjonijiet u l-proċeduri 
kriminali dwar ir-reat tal-proprjetà 
intellettwali jiġu faċilitati, dawn 
m’għandhomx jiddependu fuq id-
Dikjarazzjoni jew l-akkuża li jkunu ġejjin
mill-vittma tar-reat.

(9) Sabiex l-investigazzjonijiet u l-proċeduri 
kriminali dwar reat kontra l-proprjetà 
intellettwali jiġu faċilitati, dawn jistgħu 
jinbdew anke mingħajr ma jsiru rapport
jew akkuża mill-vittma tar-reat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda waqt li tiċċara l-kundizzjonijiet biex jinbdew investigazzjonijiet jew proċeduri 
kriminali, iżżomm il-flessibilità tad-dispożizzjoni proposta. Huwa ta' importanza kbira, 
speċjalment meta s-saħħa pubblika tista' tkun qegħda fir-riskju, u meta d-detenetur tad-dritt 
ma jkunx jista' jiġi identifikat, li passi ta' dan it-tip ikunu jistgħu jinbdew mingħajr ma jsir 
rapport mill-vittma tar-reat.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Emenda 21
Artikolu 1, paragrafu 1

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-miżuri 
kriminali meħtieġa biex jiġi mħares ir-
rispett tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali.

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-miżuri 
kriminali meħtieġa biex tiġi żgurata l-
projbizzjoni tal-piraterija tad-drittijiet ta' l-
awtur u l-falsifikazzjoni ta' marka 
kummerċjali fuq skala kummerċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġustifikazzjoni tal-Kummissjoni turi biss il-piraterija tad-drittijiet ta' l-awtur u l-
falsifikazzjoni ta' marka kummerċjali. Il-kamp ta' applikazzjoni għandu jkun limitat għal 
dawn iż-żewġ kwistjonijiet. Dan hu konformi mat-trattat TRIPS, li juża wkoll "piraterija tad-
drittijiet ta' l-awtur" u "falsifikazzjoni ta' marka kummerċjali".



PE 380.688v01-00 6/25 AM\635907MT.doc

MT

Emenda mressqa minn
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 22
Artikolu 1, paragrafu 1

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-miżuri 
kriminali meħtieġa biex jiġi mħares ir-rispett 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-miżuri 
kriminali meħtieġa biex jiġi żgurat ir-rispett 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali li 
jikkonsistu mid-drittijiet ta' l-awtur u d-
drittijiet relatati, id-dritt "sui generis" 
għad-databases u d-drittijiet tal-marki 
kummerċjali, bl-eċċezzjoni tad-drittijiet tal-
privattivi, id-drittijiet derivati miċ-ċertifikati 
supplimentari ta' protezzjoni u d-drittijiet 
relatati mal-protezzjoni taħt mudelli 
utilitarji.

Or. pl

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Emenda 23
Artikolu 1, paragrafu 2

Dawn il-miżuri japplikaw għad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali stipulati bil-
leġiżlazzjoni komunitarja u/jew il-
leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ l-Istati Membri.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġustifikazzjoni tal-Kummissjoni turi biss il-piraterija tad-drittijiet ta' l-awtur u l-
falsifikazzjoni ta' marka kummerċjali. Il-kamp ta' applikazzjoni għandu jkun limitat għal 
dawn iż-żewġ kwistjonijiet. Dan hu konformi mat-trattat TRIPS, li juża wkoll "piraterija tad-
drittijiet ta' l-awtur" u "falsifikazzjoni ta' marka kummerċjali".

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 24
Artikolu 1, paragrafu 2 a (ġdid)

Il-privattivi, il-mudelli utilitarji u ċ-



AM\635907MT.doc 7/25 PE 380.688v01-00

MT

ċertifikati supplimentari ta' protezzjoni 
għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-direttiva apparti 
meta jkun jista' jintwera li l-ksur ta' dawn 
id-drittijiet jirrapreżenta theddida serja 
għas-saħħa jew is-sikurezza pubbliċi.

Or. it

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Emenda 25
Artikolu 1, paragrafu 2 a (ġdid)

Bi qbil mal-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-
Ewropa dwar il-Kriminalità Informatika 
('Cybercrime') tat-23 ta' Novembru 2001, li  
l-UE hija parti firmatarja għalih, il-kunċett 
ta' "piraterija informatika" għandu jkun 
limitat għal ksur kriminali ta' natura 
kummerċjali li jinvolvi ksur importanti u 
objettiv f'dak li għandu x'jaqsam mal-
falsifikazzjoni (produzzjoni f'serje ta' 
kontenut illegali imitattiv jew riproduttiv ta' 
oriġinali).

Or. it

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 26
Artikolu 2, titlu

Definizzjoni Definizzjonijiet

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa mixtieq li jiġi definit il-kunċett ta' falsifikazzjoni, li hu kruċjali għall-applikazzjoni ta' 
din il-proposta għal direttiva. Il-pieni ma jistgħux jiġu applikati sakemm ma jkunx hemm 
definizzjoni ċara tal-kunċett ta' falsifikazzjoni li għandu jkopri it-tipi kollha ta' ksur tad-
drittijiet tal-proprjetà intelletwali, inkluża d-detenzjoni ta' merkanzija falsifikata.
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Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 27
Artikolu 2, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva 
"falsifikazzjoni" tfisser il-fatt li kwalunkwe 
persuna:
(a) iżżomm bla ebda raġuni leġittima, 
timporta skond kwalunkwe arranġament ta' 
dwana jew tesporta merkanzija preżentata 
b'marka kummerċjali falsifikata;
(b) toffri għall-bejgħ jew tbigħ merkanzija 
preżentata b'marka kummerċjali 
falsifikata;
(c) tirriproduċi, timita, tuża, twaħħal, 
tħassar jew timmodifika marka 
kummerċjali, marka kollettiva jew marka 
kollettiva ċertifikata b'vjolazzjoni tad-
drittijiet mogħtija mir-reġistrazzjoni ta' 
dawn u tal-projbizzjonijiet li jirriżultaw 
minnhom;
(d) konxjament tipprovdi prodott jew servizz 
apparti dak li hu mitlub minnha taħt marka 
kummerċjali reġistrata.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa mixtieq li jiġi definit il-kunċett ta' falsifikazzjoni, li hu kruċjali għall-applikazzjoni ta' 
din il-proposta għal direttiva. Il-pieni ma jistgħux jiġu applikati sakemm ma jkunx hemm 
definizzjoni ċara tal-kunċett ta' falsifikazzjoni li għandu jkopri it-tipi kollha ta' ksur tad-
drittijiet tal-proprjetà intelletwali, inkluża d-detenzjoni ta' merkanzija falsifikata.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, Edith Mastenbroek

Emenda 28
Artikolu 2, paragrafu 1 a (ġdid)

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, "ksur" 
tfisser ksur li jinvolvi oġġett li jieħu l-
elementi karatteristici ta' prodott jew 
tikketta mħarsin b'mod mirat u mhux 
modifikat.
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Or. en

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Emenda 29
Artikolu 2, paragrafu 1 a (ġdid)

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, "ksur" 
tfisser ksur li jinvolvi oġġett li jieħu l-
elementi karatteristici ta' prodott jew 
tikketta mħarsin b'mod mirat u mhux 
modifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li r-reat jiġi definit bi preċiżjoni. L-armonizzazzjoni tas-sanzjonijiet kriminali 
relevanti għall-proprjetà intelletwali trid tkun limitata għall-każjijiet ta' piraterija ovvja.
Għall-każijiet ambigwi, b'mod partikulari kwistjonijiet dwar sa fejn tasal il-protezzjoni fil-
qasam ta' xebħ, sanzjonijiet ċivili huma biżżejjed.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Emenda 30
Artikolu 2, paragrafu 1 b (ġdid)

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, "ksur fuq 
skala kummerċjali"tffisser attività 
kummerċjali intenzjonata biex jinkiseb 
qligħ li jikkaġuna telf dirett sinifikanti 
għad-detentur tad-dritt. Skambju mhux 
għall-profitt ta' kontenut miksub legalment 
bejn individwi huwa eskluż mill-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "skala kummerċjali" jħawwad l-aspetti u jonqos milli jiddefinixxi l-elementi ta' reat 
b'mod li hu preċiż biżżejjed. Huma proponew "attività kummerċjali intenzjonata biex jinkiseb 
qligħ". Din l-emenda hija kważi l-istess bħall-abbozz ta' emenda 6 tal-kumitat ITRE. Tbiddel 
"ksur għall-qliegħ" għal "attività kummerċjali intenzjonata biex jinkiseb qligħ". Hemm bżonn 
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kemm ta' "intenzjonata" u kemm ta' "attività", peress li ma nistgħux inkunu ċerti dwar l-
intenzjoni jekk ma tkun involuta l-ebda attività.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Emenda 31
Artikolu 2, paragrafu 1 c (ġdid)

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"piraterija tad-drittijiet ta' l-awtur" tfisser 
att li kumulattivament iwettaq l-elementi li 
ġejjin:
(a) kopja mhux modifikata;
(b) attività kummerċjali intenzjonata biex 
jinkiseb qligħ;
(c) il-kawża ta' telf dirett sinifikanti għad-
detentur tad-drittijiet; u
(d) ksur apposta u konxju tad-dritt ta' l-
awtur konċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li r-reat jiġi definit bi preċiżjoni. L-ewwel kundizzjoni trid tkun "kupjar 1:1".
Jekk ma jkunx hemm kupjar 1:1, ksur mhux piraterija.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Emenda 32
Artikolu 2, paragrafu 1 d (ġdid)

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
"falsifikazzjoni ta' marka kummerċjali" 
tfisser att li kumulattivament iwettaq l-
elementi li ġejjin:
(a) sinjal li hu identika għall-marka 
kummerċjali relatata ma' merkanzija jew 
servizzi li huma identiċi għal dawk li 
għalihom hi reġistrata l-marka 
kummerċjali;
(b) attività kummerċjali intenzjonata biex 
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jinkiseb qligħ;
(c) il-kawża ta' telf dirett sinifikanti għad-
detentur tad-drittijiet; u
(d) ksur apposta u konxju tal-marka 
kummerċjali konċernata.

Or. en

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 33
Artikolu 3

Kull reat intenzjonat tad-dritt tal-proprjetà 
intellettwali mwettaq fuq skala kummerċjali, 
kif ukoll attentat għal reat, kompliċità jew 
inċitament għal reat ta’ din ix-xorta għandu
jitqies bħala reat kriminali mill-Istati 
Membri.

Huwa biss il-ksur intenzjonat tad-dritt tal-
proprjetà intellettwali mwettaq fuq skala 
kummerċjali, imfassal biex jassisti l-
kriminalità organizzata u/jew li 
jirrapreżenta theddida serja għas-saħħa jew 
is-sikurezza, kif ukoll tentattivi ta' ksur, 
kompliċità jew inċitament għal ksur ta’ din 
ix-xorta għandhom jitqiesu bħala reati
kriminali mill-Istati Membri

Or. it

Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 34
Artikolu 3

Kull reat intenzjonat tad-dritt tal-proprjetà 
intellettwali mwettaq fuq skala kummerċjali, 
kif ukoll attentat għal reat, kompliċità jew 
inċitament għal reat ta’ din ix-xorta għandu
jitqies bħala reat kriminali mill-Istati 
Membri.

Kull ksur intenzjonat tad-dritt tal-proprjetà 
intellettwali mwettaq fuq skala kummerċjali,
definita bħala t-tqegħid għad-dispożizzjoni 
ta' assi intanġibbli għall-finijiet ta' qligħ, 
kif ukoll tentattivi ta' ksur, kompliċità jew 
inċitament għal ksur ta’ din ix-xorta
għandhom jitqiesu bħala reati kriminali 
mill-Istati Membri.

Or. pl
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Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 35
Artikolu 3

Kull reat intenzjonat tad-dritt tal-proprjetà 
intellettwali mwettaq fuq skala 
kummerċjali, kif ukoll attentat għal reat, 
kompliċità jew inċitament għal reat ta’ din 
ix-xorta għandu jitqies bħala reat kriminali 
mill-Istati Membri.

Kull ksur intenzjonat tad-dritt tal-proprjetà 
intellettwali, kif ukoll tentattivi ta' ksur, 
kompliċità jew inċitament għal ksur ta’ din 
ix-xorta għandhom jitqiesu bħala reati 
kriminali mill-Istati Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għalkemm l-Artikolu 61 tal-Ftehima TRIPS jintroduċi l-kriterju ta' "skala kummerċjali", irid 
ikun hemm il-possibilità li tiġi penalizzata s-serjetà ta' ksur intenzjonat ta' dritt ta' proprjetà 
intelletwali irrispettivament mill-iskala tiegħu, li tista' tkun fattur aggravanti mingħajr ma 
tkun determinanti. Dan jippermetti li jiġu penalizzati r-reati msejħa "tal-ħabba", li jikkonsistu 
f'falsifikazzjoni fuq skala żgħira li jista' jkollha konsegwenzi serji irrispettivament mill-volum 
ta' falsifikazzjoni mwettqa (eż. prodotti mediċinali falsifikati). Il-liġi Komunitarja jmissha 
tkun aktar stretta mil-liġi internazzjonali.

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 36
Artikolu 3

Kull reat intenzjonat tad-dritt tal-proprjetà 
intellettwali mwettaq fuq skala kummerċjali, 
kif ukoll attentat għal reat, kompliċità jew 
inċitament għal reat ta’ din ix-xorta għandu
jitqies bħala reat kriminali mill-Istati 
Membri.

Kull ksur intenzjonat tad-dritt tal-proprjetà 
intellettwali mwettaq fuq skala kummerċjali, 
kif ukoll, f'każi serji, tentattivi ta' ksur, 
kompliċità jew inċitament għal ksur ta’ din 
ix-xorta għandhom jitqiesu bħala reati
kriminali mill-Istati Membri.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija bażata fuq il-mod kif qiegħed il-kliem fil-Ftehima TRIPS. Għandhom jiġu 
penalizzati biss każi serji ta' tentattivi, kompliċità u inċitament.
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Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Emenda 37
Artikolu 4

1. Għar-reati msemmija fl-Artikolu 3, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu dawn is-
sanzjonijiet:

Għar-reati msemmija fl-Artikolu 3, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu sanzjonijiet 
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

a) fir-rigward tal-persuni fiżiċi, sentenza ta’ 
kustodja;
b) fir-rigward ta’ persuni fiżiċi u legali:
i) multi;
ii) il-konfiska ta’ l-oġġetti, l-istrumenti u l-
prodotti li ġejjin mir-reati jew ta’ oġġetti li 
l-valur tagħhom jikkorrispondi għal dawn 
il-prodotti.
2. Għar-reati msemmija fl-Artikolu 3, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu li dawn 
is-sanzjonijiet ikunu wkoll applikabbli fil-
każijiet fejn ikun xieraq:
(a) il-qerda ta’ l-oġġetti li jiksru d-dritt tal-
proprjetà intellettwali;
(b) l-għeluq totali jew parzjali, definittiv jew 
temporanju, ta’ l-istabbiliment li jkun 
intuża speċjalment biex isir ir-reat fil-
kwistjoni;
(c) il-projbizzjoni permanenti jew 
temporanja ta’ l-eżerċizzju ta’ attivitajiet 
kummerċjali;
(d) it-tqegħid taħt kontroll ġudizzjarju;
(e) ix-xoljiment ġudizzjarju;
(f) il-projbizzjoni ta’ l-aċċess għall-
għajnuna u s-sussidji pubbliċi;
(g) il-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet 
ġudizzjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Deskrizzjoni dettaljata tas-sanzjonijiet toħloq probelmi peress li s-sistemi legali nazzjonali 
jvarjaw. Formulazzjoni konformi mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003 tat-22 ta' 
Lulju 2003 li jikkonċerna azzjoni doganali kontra merkanzija suspettati li jiksru ċerti drittijiet 
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ta' proprjetà intellettwali u l-miżuri li għandhom jittieħdu kontra merkanzija li jinsabu li 
jkunu kisru dawk id-drittijiet. Fl-ittra li ntbagħtet lill-Kummissarju Frattini mis-Sur Y.E.M.A. 
Timmerman-Buck, President tas-Senat u mis-Sur F.W. Weisglas, President tal-Kamra tar-
Rappreżentanti fit-3 ta' Lulju 2006, il-Parlament Olandiż innifsu ssuġerixxa li tintuża din il-
formulazzjoni.

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 38
Artikolu 4, paragrafu 2, sentenza introduttorja

2. Għar-reati msemmija fl-Artikolu 3, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu li dawn is-
sanzjonijiet ikunu wkoll applikabbli fil-
każijiet fejn ikun xieraq:

2. Għar-reati msemmija fl-Artikolu 3, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu li dawn is-
sanzjonijiet ikunu wkoll applikabbli fil-
każijiet fejn ikun xieraq, meta l-interss 
ġenerali jkun jirrikjedi dan:

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Dan jinvolvi ksur sinifikanti tad-drittijiet fundamentali, li għalhekk għandu jkun ġustifikat 
permezz ta' raġunijiet ta' interess ġenerali.

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 39
Artikolu 4, paragrafu 2, punt (a)

(a) il-qerda ta’ l-oġġetti li jiksru d-dritt tal-
proprjetà intellettwali;

(a) il-qerda mgħaġġla ta’ l-oġġetti kollha li 
jiksru dritt tal-proprjetà intellettwali, apparti 
ż-żamma, mingħajr il-possibilità ta' 
garanzija, ta' kampjuni bħala evidenza;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba raġunijiet ta' sikurezza, qed jiġi propost li l-oġġetti kollha li jiksru dritt ta' 
proprjetà intellewtwali jinqerdu bil-ħeffa, apparti l-oġġetti meħtieġa għall-finijiet ta' l-
investigazzjoni. Din il-miżura tevita wkoll il-bżonn ta' arranġamenti għaljin biex jiġu 
mgħassa l-oġġetti. Rekord viżwali ta' l-istokk jista' jsir billi jitteħdulu ritratti meta jinstab. 
Jekk ikun xieraq, il-qerda ta' l-istokk tista' tkun suġġetta għall-kunsens jew għan-nuqqas ta' 
oppożizzjoni ta' l-allegat awtur tar-reat, jekk ikun identifikat f'dak l-istadju, mingħajr ma 
jkunu jikkostitwixxu ammissjoni ta' ħtija.
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Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 40
Artikolu 4, paragrafu 2, punt (g a) (ġdid)

(ga) il-ħlas mill-falsifikatur ta' l-ispejjeż 
biex jiġu mgħassa l-oġġetti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bħala piena addizzjonali, irid ikun possibbli li l-falsifikatur jintalab iħallas l-ispejjeż biex jiġu 
mgħassa l-oġġetti miżmuma għall-finijiet ta' l-investigazzjoni, speċjalment peress li spejjeż ta' 
dan it-tip jistgħu jkunu sustanzjali jekk il-prodotti miżmuma, anke fi kwantitajiet limitati, 
ikunu goffi u l-investigazzjoni tkun imtawla.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Emenda 41
Artikolu 5

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jaraw li l-persuni 
fiżiċi responsabbli mir-reati msemmija fl-
Artikolu 3 jkunu kkastigati b’sentenza ta’ 
massimu ta' mill-inqas 4 snin ta’ 
priġunerija, meta dawn ir-reati jkunu 
mwettqa fil-qafas ta’ organizzazzjoni 
kriminali fis-sens tad-deċiżjoni qafas... 
dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata kif ukoll meta dawn ir-reati 
jkunu ta’ riskju għas-saħħa jew is-sigurtà 
tal-persuni.

imħassar

2. L-Istati Membri jieħdu l-miżuri 
neċessarji biex jaraw li l-persuni fiżiċi jew 
legali responsabbli mir-reati msemmija fl-
Artikolu 3 jkunu kkastigati b’sanzjonijiet 
effettivi, proporzjonati u disswasivi. Dawn 
is-sanzjonijiet jinkludu multi kriminali jew 
mhux kriminali:
(a) ta’ massimu ta’ mill-inqas 100 000 euro 
għall-każijiet barra dawk l-aktar serji;
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(b) ta’ massimu ta’ mill-inqas 300 000 euro 
għall-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 diġà jsemmi s-sanzjonijiet.

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 42
Artikolu 5, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jaraw li l-persuni fiżiċi
responsabbli mir-reati msemmija fl-Artikolu 
3 jkunu kkastigati b’sentenza ta’ massimu ta' 
mill-inqas 4 snin ta’ priġunerija, meta dawn 
ir-reati jkunu mwettqa fil-qafas ta’ 
organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-
deċiżjoni qafas... dwar il-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata kif ukoll meta dawn 
ir-reati jkunu ta’ riskju għas-saħħa jew is-
sigurtà tal-persuni.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jaraw li l-persuni 
naturali responsabbli mir-reati msemmija fl-
Artikolu 3 jkunu jistgħu jiġu kastigati
b’sentenza massima ta' mill-inqas 4 snin ta’ 
priġunerija, meta jkunu meqjusa bħala reat 
serju, kif ukoll meta dawn ir-reati jkunu ta’ 
riskju għas-saħħa jew is-sikurezza tal-
persuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju restrittiv ta' "kriminalità organizzata" jista' jwaqqaf il-ħolqien ta' qafas Ewropew 
verament effettiv għall-infurzar tal-liġi kriminali. Barra minn hekk, dan ikun element ġdid li 
ma jinsab la fil-liġijiet nazzjonali (apparti fi Franza) u lanqas fil-Ftehima TRIPS tad-WTO.
Hemm bżonn kbir ta' linji gwida għall-qtugħ ta' sentenzi għall-vjolazzjoni kriminali tad-
drittijiet tal-proprjetà intelletwali. Linji gwida ta' dan it-tip, kif tipprovdi għalihom il-
proposta, se jkunu utli biss jekk japplikaw għar-reati kollha li joħolqu dannu kummerċjali 
serju għad-detenturi tad-drittijiet, irrispettivament jekk dan il-ksur twettaqx fil-kuntest tal-
kriminalità organizzata.

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 43
Artikolu 5, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l- L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
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miżuri meħtieġa biex jaraw li l-persuni fiżiċi 
responsabbli mir-reati msemmija fl-Artikolu 
3 jkunu kkastigati b’sentenza ta’ massimu ta' 
mill-inqas 4 snin ta’ priġunerija, meta dawn 
ir-reati jkunu mwettqa fil-qafas ta’ 
organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-
deċiżjoni qafas... dwar il-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata kif ukoll meta dawn 
ir-reati jkunu ta’ riskju għas-saħħa jew is-
sigurtà tal-persuni.

meħtieġa biex jaraw li l-persuni naturali
responsabbli mir-reati msemmija fl-Artikolu 
3 jkunu jistgħu jiġu kastigati b’sentenza ta’ 
massimu ta' mill-inqas 4 snin ta’ priġunerija, 
meta dawn ir-reati jitwettqu fil-qafas ta’ 
organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-
Deċiżjoni Qafas... dwar il-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata jew meta dawn ir-
reati jkunu ta’ riskju għas-saħħa jew is-
sikurezza tal-persuni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju għas-saħħa jew għas-sikurezza tal-bniedem m'għandux ikun kriterju komplimentari 
jew kumulattiv għall-appartenenza għal organizzazzjoni kriminali, imma kriterju gravi 
biżżejjed biex persuna naturali responsabbli minn reat ta' dan it-tip tiġi kastigata.

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 44
Artikolu 5, paragrafu 2

2. L-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji 
biex jaraw li l-persuni fiżiċi jew legali 
responsabbli mir-reati msemmija fl-Artikolu 
3 jkunu kkastigati b’sanzjonijiet effettivi, 
proporzjonati u disswasivi. Dawn is-
sanzjonijiet jinkludu multi kriminali jew 
mhux kriminali:

2. L-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji 
biex jaraw li l-persuni naturali jew legali 
responsabbli mir-reati msemmija fl-Artikolu
3 jistgħu jkunu kkastigati b’sanzjonijiet 
effettivi, proporzjonati u dissważivi. Dawn 
is-sanzjonijiet jinkludu multi kriminali jew 
mhux kriminali.

(a) ta’ massimu ta’ mill-inqas 100 000 euro 
għall-każijiet barra dawk l-aktar serji;
(b) ta’ massimu ta’ mill-inqas 300 000 euro 
għall-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ammont ta' Stati Membri m'għandhom multi kriminali massimi għal reati kontra l-proprjetà 
intelletwali. Dawn il-multi għandhom jibqgħu illimitati. F'ċertu każi ta' piraterija jew 
falsifikazzjoni kummerċjali, multa ta' €100 000 ma tkun xierqa. Ladarba persuna legali ma 
tistax tintefa' l-ħabs u sanzjonijiet finanzjarji huma essenzjalment l-uniku rimedju kriminali, 
m'għandu jkun hemm l-ebda limitu għall-multa possibbli. Barra minn hekk, kieku l-proposta 
timponi l-ogħla limiti għall-multi massimi, għandu jkun inkluż fil-proposta xi mekkaniżmu li 
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jirrikjedi lill-Komunità Ewropea jew lill-Istati Membri biex perjodikament jirrivedu l-livell 
tal-multi.

Emenda mressqa minn Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emenda 45
Artikolu 5, paragrafu 2

2. L-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji 
biex jaraw li l-persuni fiżiċi jew legali 
responsabbli mir-reati msemmija fl-Artikolu 
3 jkunu kkastigati b’sanzjonijiet effettivi, 
proporzjonati u disswasivi. Dawn is-
sanzjonijiet jinkludu multi kriminali jew 
mhux kriminali:

2. L-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji 
biex jaraw li l-persuni naturali jew legali 
responsabbli mir-reati msemmija fl-Artikolu 
3 jistgħu jkunu kkastigati b’sanzjonijiet 
effettivi, proporzjonati u dissważivi. Dawn 
is-sanzjonijiet jinkludu multi kriminali jew 
mhux kriminali.

(a) ta’ massimu ta’ mill-inqas 100 000 euro 
għall-każijiet barra dawk l-aktar serji;
(b) ta’ massimu ta’ mill-inqas 300 000 euro 
għall-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

Fil-każ ta' sanzjonijiet finanzjarji, il-qrati 
f'kull Stat Membru għandhom jistabbilixxu 
l-ammont tal-multa fis-sentenza tagħhom, 
waqt li jqisu l-ħsara kawżata u l-valur ta' l-
oġġett tal-ksur jew il-qligħ derivat minnu, 
filwaqt li l-konsiderazzjoni ewlenija fil-każi 
kollha tkun is-sitwazzjoni ekonomika tal-
parti ħatja, kif jixhdu l-assi, id-dħul, l-
obbligi familjari u d-dipendenti tiegħu u 
ċirkustanzi personali oħra.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta' multi fissi applikabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali 
stipulati f'dan l-artikolu hija wisq inflessibbli u probabilment diffiċli biex tiġi rikonċiljata 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Din l-emenda hija intenzjonata biex iġib il-prinċipju konformi 
ma' l-objetti ta' armonizzazzjoni segwit mill-proposta.

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 46
Artikolu 5, paragrafu 2, punt (a)

(a) ta’ massimu ta’ mill-inqas 100 000 euro
għall-każijiet barra dawk l-aktar serji;

(a) ta’ massimu ta’ mill-inqas 300 000 euro
għall-każijiet barra dawk l-aktar serji u sa 
ħames darbiet l-ammont ta' qligħ li jkun 
għamel il-falsifikatur;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-multi jridu jkunu aktar dissważivi u konsistenti mad-dimensjonijiet ekonomiċi u finanzjarji 
involuti. Għalhekk, jidher xieraq li multi ta' dan it-tip ikunu proporzjonati għall-qligħ li jkun 
għamel il-falsifikatur: fis-settur finanzjarju, pereżempju, l-awtorità għas-swieq finazjarji tista' 
timponi multi sa 10 darbiet l-ammont ta' qligħ li jkun sar. Għall-finijiet ta' referenza, din 
tidher dissważiva mhux ħażin.  

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 47
Artikolu 5, paragrafu 2, punt (b)

(b) ta’ massimu ta’ mill-inqas 300 000 euro
għall-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

(b) ta’ massimu ta’ mill-inqas 600 000 euro
għall-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u sa 
ħames darbiet l-ammont ta' qligħ li jkun 
għamel il-falsifikatur;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-multi jridu jkunu aktar dissważivi u konsistenti mad-dimensjonijiet ekonomiċi u finanzjarji 
involuti. Għalhekk, jidher xieraq li multi ta' dan it-tip ikunu proporzjonati għall-qligħ li jkun 
għamel il-falsifikatur: fis-settur finanzjarju, pereżempju, l-awtorità għas-swieq finazjarji tista' 
timponi multi sa 10 darbiet l-ammont ta' qligħ li jkun sar. Għall-finijiet ta' referenza, din 
tidher dissważiva mhux ħażin.

Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 48
Artikolu 5, paragrafu 2, punt b a (ġdid)

(ba) proporzjonati għal-livell ta' dħul tal-
persuna konċernata, fil-każ ta' persuni 
legali.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

F'dan ir-rigward, tista' ssir referenza għall-preċedent stabbilit mill-Artikolu 6, ta' l-abbozz ta' 
deċiżjoni qafas tal-Kunsill biex jissaħħaħ il-qafas tal-liġi kriminali għall-infurzar tal-liġi 
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kontra t-tniġġis li joriġina minn vapuri (dok. tal-Kunsill 9810/05).

Emenda mressqa minn Edit Herczog

Emenda 49
Artikolu 6

L-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jippermettu l-konfiska totali jew 
parzjali ta' l-oġġetti tal-persuni fiżiċi jew 
legali kkundannati b'konformità mad-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 
tad-Deċiżjoni qafas 2005/212/JHA ta' l-24 
ta' Frar 2005 dwar il-konfiska ta’ prodotti, 
strumenti u oġġetti marbuta mar-reat, għall-
inqas meta r-reati jkunu mwettqa fil-qafas 
ta’ organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-
deċiżjoni qafas... dwar il-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata kif ukoll meta dawn 
ir-reati jwasslu għal riskju għas-saħħa jew 
is-sigurtà tal-persuni.

L-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jippermettu l-konfiska totali jew 
parzjali ta' l-oġġetti tal-persuni naturali jew 
legali kkundannati b'konformità mad-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 
tad-Deċiżjoni Qafas 2005/212/JHA ta' l-24 
ta' Frar 2005 dwar il-konfiska ta’ prodotti, 
strumenti u oġġetti marbuta mar-reat, għall-
inqas meta r-reati jkunu serji kif ukoll meta 
dawn ir-reati jwasslu għal riskju għas-saħħa 
jew is-sikurezza tal-persuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija preokkupazzjoni li l-Artikolu 6 hu ristretta għal reati mwettqa fil-kuntest tal-"kriminalità 
organizzata". Dan l-artikolu se jkun utli biss jekk japplika għar-reati kollha li joħolqu dannu 
kummerċjali serju għad-detenturi tad-drittijiet, irrispettivament jekk dan il-ksur twettaqx fil-
kuntest tal-kriminalità organizzata. Għalhekk ir-referenza għall-"kriminalità organizzata" 
għandha titħassar mill-Artikolu 6 u tiġi sostitwita mit-terminu "reati serji".

Emenda mressqa minn Jan Březina

Emenda 50
Artikolu 6

L-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jippermettu l-konfiska totali jew 
parzjali ta' l-oġġetti tal-persuni fiżiċi jew 
legali kkundannati b'konformità mad-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 
tad-Deċiżjoni qafas 2005/212/JHA ta' l-24 
ta' Frar 2005 dwar il-konfiska ta’ prodotti, 
strumenti u oġġetti marbuta mar-reat, għall-

L-Istati Membri, bi qbil mad-drittijiet 
fundamentali, jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jippermettu l-konfiska totali jew parzjali ta' 
l-oġġetti tal-persuni naturali jew legali 
kkundannati b'konformità mad-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 
tad-Deċiżjoni Qafas 2005/212/JHA ta' l-24 
ta' Frar 2005 dwar il-konfiska ta’ prodotti, 
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inqas meta r-reati jkunu mwettqa fil-qafas 
ta’ organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-
deċiżjoni qafas... dwar il-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata kif ukoll meta dawn 
ir-reati jwasslu għal riskju għas-saħħa jew 
is-sigurtà tal-persuni.

strumenti u oġġetti marbuta mar-reat, għall-
inqas meta r-reati jkunu mwettqa fil-qafas 
ta’ organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-
Deċiżjoni Qafas... dwar il-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata kif ukoll meta dawn 
ir-reati jwasslu għal riskju għas-saħħa jew 
is-sikurezza tal-persuni.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Din tinvolvi ksur sinifikanti tad-drittijiet fundamentali, u għalhekk huwa vitali li, f'każi ta' dan 
it-tip, l-Istati Membri jipproċedu bi qbil mad-drittijiet fundamentali.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Emenda 51
Artikolu 6

L-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jippermettu l-konfiska totali jew 
parzjali ta' l-oġġetti tal-persuni fiżiċi jew 
legali kkundannati b'konformità mad-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 
tad-Deċiżjoni qafas 2005/212/JHA ta' l-24 
ta' Frar 2005 dwar il-konfiska ta’ prodotti, 
strumenti u oġġetti marbuta mar-reat, għall-
inqas meta r-reati jkunu mwettqa fil-qafas 
ta’ organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-
deċiżjoni qafas... dwar il-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata kif ukoll meta dawn 
ir-reati jwasslu għal riskju għas-saħħa jew 
is-sigurtà tal-persuni.

L-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jippermettu l-konfiska totali jew 
parzjali ta' l-oġġetti tal-persuni naturali jew 
legali kkundannati b'konformità mad-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 
tad-Deċiżjoni Qafas 2005/212/JHA ta' l-24 
ta' Frar 2005 dwar il-konfiska ta’ prodotti, 
strumenti u oġġetti marbuta mar-reat, meta 
r-reati jkunu mwettqa fil-qafas ta’ 
organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-
Deċiżjoni Qafas... dwar il-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata kif ukoll meta dawn 
ir-reati jwasslu għal riskju għas-saħħa jew 
is-sikurezza tal-persuni.

Or. en

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 52
Artikolu 6

L-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jippermettu l-konfiska totali jew 
parzjali ta' l-oġġetti tal-persuni fiżiċi jew 

L-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jippermettu l-konfiska totali jew 
parzjali ta' l-oġġetti tal-persuni naturali jew 
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legali kkundannati b'konformità mad-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 
tad-Deċiżjoni qafas 2005/212/JHA ta' l-24 
ta' Frar 2005 dwar il-konfiska ta’ prodotti, 
strumenti u oġġetti marbuta mar-reat, għall-
inqas meta r-reati jkunu mwettqa fil-qafas 
ta’ organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-
deċiżjoni qafas... dwar il-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata kif ukoll meta dawn 
ir-reati jwasslu għal riskju għas-saħħa jew 
is-sigurtà tal-persuni.

legali kkundannati b'konformità mad-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 
tad-Deċiżjoni Qafas 2005/212/JHA ta' l-24 
ta' Frar 2005 dwar il-konfiska ta’ prodotti, 
strumenti u oġġetti marbuta mar-reat, għall-
inqas meta r-reati jkunu mwettqa fil-qafas 
ta’ organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-
Deċiżjoni Qafas... dwar il-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata jew meta dawn ir-
reati jwasslu għal riskju għas-saħħa jew is-
sikurezza tal-persuni

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa preferibbli li l-każi ta' konfiska tal-beni li jappartjenu għal persuna naturali jew legali 
kkundannata jiġu estiżi, waqt li tinżamm formula alternattiva iktar milli kumulattiva 
f'relazzjoni ma' l-infrazzjonijiet imwettqa.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Vladimír Remek

Emenda 53
Artikolu 6 a (ġdid)

Artikolu 6a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
permezz ta' miżuri kriminali, ċivili u 
proċedurali, l-użu ħażin ta' theddid ta' 
sanzjonijiet kriminali jista' jiġi projbit u 
suġġett għal pieni.
L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 
użu proċedurali ħażin, speċjalment peress li 
l-miżuri kriminali qed jintużaw għall-
infurzar tar-rekwiżiti tal-liġi ċivili.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-potenzjal li d-detentur tad-dritt jiskuraġġixxi l-vjolazzjonijiet jiżdied b'mod konsiderevoli 
jekk jiġu mhedda sanzjonijiet kriminali. Barra minn hekk, użu proċedurali ħażin huwa 
konċepibbli. Armonizzazzjoni tas-sanzjonijiet kriminali fir-rigwrad tal-proprjetà intelletwali, 
għalhekk, titlob kontromiżuri. Kemm il-liġi internazzjonali kif ukoll dik Ewropea tirrikjedi l-
prevenzjoni ta' l-użu ħażin tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali.
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Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 54
Artikolu 7, paragrafu 1

L-Istati Membri għandhom jaraw li d-
detenturi kkonċernati tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali jew ir-rappreżentanti 
tagħhom kif ukoll l-esperti, ikunu jistgħu 
jassistu għall-investigazzjonijiet immexxija 
mill-gruppi konġunti ta’ investigazzjoni 
dwar ir-reati msemmija fl-Artikolu 3.

L-Istati Membri għandhom jaraw li d-
detenturi kkonċernati tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali jew ir-rappreżentanti 
tagħhom ikunu jistgħu jassistu għall-
investigazzjonijiet immexxija mill-gruppi 
konġunti ta’ investigazzjoni dwar ir-reati 
msemmija fl-Artikolu 3.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Premessa 8 fir-rigward ta' l-esperti

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 55
Artikolu 7, paragrafu 1 a (ġdid)

Għal dak il-għan, id-detenturi tad-drittijiet 
tal-proprjetà intelletwali għandhom jirċievu 
informazzjoni relatata ma' l-
investigazzjonijiet, u, b'mod partikulari, 
dwar dawn li ġejjin:
- il-fatti speċifiċi tal-każ u l-post fejn 
inħatfu l-oġġetti;
- in-numru ta' persuni li qed jiġu 
interrogati;
- in-numru ta' prodotti jew oġġetti 
konċernati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meta jkunu konċernati investigazzjonijiet, hija xi ħaġa normali li d-detenturi tad-drittijiet ta' 
proprjetà intelletwali jingħataw informazzjoni fattwali bażika (fatti, post, interregazzjonijiet, 
kwantitajiet) sabiex ikunu jistgħu jipprovdu kontribut effettiv u infurmat għal kwalunkwe 
investigazzjoni.
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Emenda mressqa minn Umberto Guidoni, Patrizia Toia

Emenda 56
Artikolu 8

L-Istati Membri għandhom jaraw li l-
possibilità li jinfetħu investigazzjonijiet jew 
proċeduri kriminali dwar ir-reati msemmija 
fl-Artikolu 3 ma tiddependix fuq id-
dikjarazzjoni jew l-akkuża li tkun ġejja 
mill-vittma tar-reat, għall-inqas jekk il-fatti 
jkunu twettqu fuq it-territorju ta’ l-Istat 
Membru

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet għall-invesitgazzjoni kriminali m'għandhomx ikunu jistgħu jaġixxu fuq l-
inizjattiva tagħhom stess qabel ma jsir ilment mid-detentur tad-dritt, peress li l-arranġamenti 
għal-liċenzjar ma jiġux pubblikati. Id-detentur tad-dritt għandu d-dritt fundamentali li 
jiddisponi mid-drittijiet tiegħu kif jixtieq.

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 57
Artikolu 8

L-Istati Membri għandhom jaraw li l-
possibilità li jinfetħu investigazzjonijiet jew 
proċeduri kriminali dwar ir-reati msemmija 
fl-Artikolu 3 ma tiddependix fuq id-
dikjarazzjoni jew l-akkuża li tkun ġejja mill-
vittma tar-reat, għall-inqas jekk il-fatti 
jkunu twettqu fuq it-territorju ta’ l-Istat 
Membru.

Meta Stat Membru jagħmel il-
prosekuzzjoni tar-reati msemmija fl-
Artikolu 3 dipendenti fuq akkuża jew 
applikazzjoni li tkun ġejja mid-detentur tad-
dritt, għandu jadotta l-miżuri meħtieġa biex 
ikun żgurat li għall-inqas l-awtoritajiet u l-
entitajiet responsabbli fir-rigward ta' l-
investigazzjonijiet kriminali:
(a) javżaw lid-detentur tad-dritt konċernat 
dwar ir-reat suspettat, jekk ikun hemm 
suspett li oġġett qed jiksru dritt tal-
proprjetà intelletwali, u
(b) ikunu jistgħu jikkunfiskaw l-oġġetti 
għal tliet ġranet xogħol wara li d-
detententur tad-dritt jirċievi notifika ta' dan 
it-tip, jekk ikun hemm raġunijiet biżżejjed li 
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jitqanqal is-suspett, sabiex id-detentur tad-
dritt ikollu l-opportunità jippreżenta akkuża 
jew jagħmel applikazzjoni għall-
prosekuzzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni qed tipproponi sistema uffiċjali. Madankollu, f'xi Stati Membri jeżistu wkoll 
sistemi bażati fuq proċeduri mibdija privatament. Dawn jippermettu prosekuzzjoni kriminali 
mirata jekk jirriżulta li l-miżuri ċivili m'humiex biżżejjed. Għandu jkun possibbli li dawn is-
sistemi jinżammu. Jekk l-awtoritajiet isiru konxji ta' reati ta' piraterija ta' prodotti, huwa 
importanti għad-detenturi tad-drittijiet konċernati li jiġu notifikati dwar il-ksur suspettat u li 
l-merkanzija kontravvenjenti tiġi temporanjament konfiskata.

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 58
Artikolu 8

L-Istati Membri għandhom jaraw li l-
possibilità li jinfetħu investigazzjonijiet jew 
proċeduri kriminali dwar ir-reati msemmija 
fl-Artikolu 3 ma tiddependix fuq id-
dikjarazzjoni jew l-akkuża li tkun ġejja mill-
vittma tar-reat, għall-inqas jekk il-fatti jkunu 
twettqu fuq it-territorju ta’ l-Istat Membru

L-Istati Membri għandhom jaraw li l-
possibilità li jinfetħu investigazzjonijiet jew 
proċeduri kriminali dwar ir-reati msemmija 
fl-Artikolu 3 tista' tinbeda anke mingħajr 
ma jsiru rapport jew akkuża mill-vittma tar-
reat, għall-inqas jekk il-fatti jkunu twettqu 
fuq it-territorju ta’ l-Istat Membru

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza. Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Premessa 9.


