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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Wara sentenza ta' dan l-aħħar tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-każ C-176/03, il-
Kummissjoni qed tipproponi direttiva dwar miżuri kriminali u d-drittijiet fuq il-proprjetà 
intellettwali (l-IPRs) taħt l-Artikolu 95 tat-Trattat. 

Mingħajr ħsara għall-kompetenza tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali ta' min jinnota li jeżisti 
tħassib serju dwar l-interpretazzjoni wiesa' min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea tas-sentenza 
kif jirriżulta mill-Komunikazzjoni COM(2005)583; u, b'konsegwenza, dwar il-bażi legali tal-
proposta.

Rigward il-kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u 
l-Enerġija, l-elementi ewlenin li għandhom jiġu kkunsidrati huma dawn li ġejjin:
(a) l-ambitu tad-direttiva;
(b) id-definizzjoni ta' "skala kummerċjali";
(c) id-definizzjoni ta' "ksur intenzjonat ta' IPR";
(d) il-kriminalizzazzjoni tat-tisħib fi ksur tal-liġi u tat-tixwix;
(e) timijiet konġunti ta' investigazzjoni;
(f) id-drittijiet fundamentali.

Ambitu

Din il-leġiżlazzjoni qed issir biex tindirizza l-falsifikazzjoni u l-piraterija, partikularment fl-
industriji tal-mużika, tal-prodotti ta' lussu, tal-ħwejjeġ u ta' setturi relatati. Madanakollu, 
jeżisti tħassib serju dwar l-effetti li din id-Direttiva tista' tħalli meta l-miżuri kontra l-
falsifikazzjoni u l-piraterija jkunu sempliċiment iġġeneralizzati bħala applikabbli għall-
għamliet kollha ta' IPRs. Jeħtieġ li wieħed jisħaq li l-ksur ta' ċerti IPRs ivarja fin-natura tiegħu 
u fil-mod kif isir, li jfisser li l-miżuri kontra l-ksur ta' dawk l-IPRs għandhom ikunu differenti. 
Teżisti distinzjoni bejn ksur ta' privattivi fil-kors normali ta' l-attività kummerċjali, bħall-
iżvilupp leġittimu ta' prodotti, u l-falsifikazzjoni u l-piraterija b'intenzjoni qarrieqa u 
deliberata. Jeżistu rimedji ċivili għal ksur ta' privattivi u min allegatament jikser privattiva 
m'għandux jitpoġġa fl-istess keffa ma' kriminali bħall-pirati u l-falsifikaturi. Jista' jagħti l-każ 
li kumpanija jkun jeħtiġilha tikser privattiva intenzjonalment sabiex turi li l-privattiva fil-
kwistjoni m'hix valida, u dan jikkontribwixxi għall-innovazzjoni. F'dan il-kuntest, il-ksur 
għandu jitħalla bħala kwistjoni ċivili kif isir bħalissa, sakemm il-ksur ma jkunx jikkostitwixxi 
theddida serja għas-saħħa jew għas-sikurezza pubblika.

Skala kummerċjali

Ir-riferenza għall-iskala kummerċjali ddaħħlet iżda ma ġietx definita mill-Ftehima dwar l-
Aspetti tad-Drittijiet fuq il-Proprjetà Intellettwali li huma Relatati mal-Kummerċ (it-TRIPS). 
Madanakollu, il-lingwa użata fil-Ftehima TRIPS, l-użu ta' dik il-frażi f'kull parti tal-Ftehima, 
u l-kuntest jgħinu biex jiġi interpretat il-kunċett. Jirreferi biss għall-ksur mhux għall-qligħ li 
jikkaġuna telf dirett sinifikanti lil min ikollu IPR; tpartit mhux għall-profitt ta' kontenut 
miksub legalment bejn individwi għandu jiġi eskluż mill-applikazzjoni tad-direttiva.

Minħabba li l-proposta leġiżlattiva għandha l-ħsieb li tippenalizza l-ksur fuq skala 
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kummerċjali biss, huwa essenzjali li jkun hemm definizzjoni ċara ta' dan sabiex ma jkunx 
hemm inċertezza legali. Ma nistgħux inserrħu fuq il-prattika ta' l-Istati Membri f'dak il-qasam 
minħabba li din tvarja bejn Stat Membru u ieħor.

Ksur intenzjonat ta' l-IPRs

Huma biss l-atti ta' ksur tal-liġi li jkunu intenzjonati li jistgħu jiġu ssanzjonati b'miżuri 
kriminali: dan ikopri biss dawk il-każi fejn min iwettaq il-ksur tal-liġi jkun jaf li jkun qed 
jikser l-IPRs, u jagħmel dan intenzjonalment b'malizzja premeditata. Għandha ssir distinzjoni 
minħabba li ksur m'għandux jitqies bħala intenzjonat sempliċiment għax ikun parti minn 
attività intenzjonata bħas-smiegħ tal-mużika jew is-segwitu tal-films. 

Tisħib fi ksur tal-liġi u tixwix

Huwa importanti li ssir distinzjoni bejn ksur ta' privattivi fil-kors normali ta' l-attività 
kummerċjali (l-iżvilupp leġittimu ta' prodotti) u l-falsifikazzjoni u l-piraterija b'intenzjoni 
qarrieqa u deliberata, li spiss jitwettqu minn organizzazzjonijiet kriminali. Is-sanzjonijiet 
kriminali għat-tisħib fi ksur tal-liġi u għat-tixwix għal kwalunkwe att kriminali għandhom
jitħallew għal reati serji; li wieħed jippenalizza t-tisħib fi ksur tal-liġi u t-tixwix ikun 
sproporzjonat fil-każ tal-ksur ta' jeddijiet fuq il-proprjetà intellettwali. Il-Karta tad-drittijiet 
Fundamentali għandha tkun irrispettata għal kollox, b'mod partikulari l-Paragrafu 3 ta' l-
Artikolu 49 li jiddikjara li "s-severità tal-piena m'għandhiex tkun sproporzjonata għar-reat".

Timijiet konġunti għall-investigazzjoni

L-artikolu 7 tal-proposta jawtorizza lill-esperti u lir-rappreżentanti ta' min ikollu l-IPRs biex 
jgħinu lill-investigazzjoni. Għalkemm huwa tabilħaqq min ikollu l-IPRs li jista' jidentifika l-
affarijiet u l-prodotti tiegħu mingħajr dubji, wieħed għandu joqgħod attent f'dan ir-rigward. 

L-ewwel nett, minħabba li huwa f'idejn min ikollu l-IPRs biex jawtorizza jew jipprojbixxi l-
użu tal-prodott intellettwali tiegħu, u anki minħabba l-ħarsien ta' min ikollu IPR, huma biss 
rappreżentanti li jkunu awtorizzati u li jkollhom mandat kif għandu jkun li jkunu jistgħu 
jassistu lit-tim ta' l-investigazzjoni. It-tieni nett, l-għajnuna mogħtija minn min ikollu l-IPRs 
jew minn rappreżentant tiegħu għandha tiġi limitata sabiex jiġi evitat li l-proċedura kriminali 
tiġi 'privatizzata'; involviment aktar estensiv u aktar attiv min-naħa ta' min ikollu l-IPRs 
joħloq riskju għal investigazzjoni u proċedura kriminali ġusti u imparzjali.

Drittijiet fundamentali

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali għandha tiġi rrispetatta għal kollox meta jiġu ddefiniti l-
atti kriminali u s-sanzjonijiet, kif ukoll waqt l-investigazzjoni u waqt il-proċedura ġudizzjali. 
Għandha tingħata attenzjoni partikulari għall-artikoli li ġejjin tal-Karta: L-Artikolu 8 dwar il-
protezzjoni tad-dejta; L-Artikolu 47 dwar is-smigħ ġust; u l-Artikolu 49 dwar il-legalità u l-
proporzjonalità ta' reati u ta' pieni.

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

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 9 a (ġdida)

(9a) Id-drittijiet stabbiliti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni 
Ewropea għandhom jiġu rrispettati għal 
kollox meta jiġu ddefiniti l-atti kriminali u 
l-pieni, waqt l-investigazzjonijiet u waqt il-
proċeduri ġudizzjali.

Emenda 2
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 miżuri 
kriminali meħtieġa biex jiġi miġġieled u 
skoraġġit il-ksur intenzjonat tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali fuq skala 
kummerċjali.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa' ddaħħal il-lingwa użata mill-ftehima TRIPS (Art. 61), li fuqha hija 
msejsa din il-proposta. 

Emenda 3
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.

Tarmonizza dawn il-miżuri kriminali fil-
livell ta' l-UE fejn dan hu meħtieġ fil-
ġlieda kontra l-ksur intenzjonat tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali li jseħħ 
taħt il-protezzjoni ta' organizzazzjoni 
ktiminali, jew fejn ikun ta' riskju għas-

  
1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.



PE 378.715v01-00 6/9 PA\631184MT.doc

MT

saħħa jew għas-sikurezza.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa' ddaħħal il-lingwa użata mill-ftehima TRIPS (Art. 61), li fuqha hija 
msejsa din il-proposta. Teżisti distinzjoni bejn il-ksur ta' privattivi fil-kors normali ta' l-
attività kummerċjali, bħall-iżvilupp leġittimu ta' prodotti, u l-falsifikazzjoni u l-piraterija 
b'intenzjoni qarrieqa u deliberata. Jeżistu rimedji ċivili għall-ksur ta' privattivi u min 
allegatament jikser privattiva m'għandux jitpoġġa fl-istess keffa ma' kriminali bħall-pirati u l-
falsifikaturi. F'każi ta' ksur ta' privattivi dan jinterferixxi mas-sistemi tal-liġi ċivili ta' l-Istati 
Membri.

Emenda 4
Artikolu 1, paragrafu 2 a (ġdid)

Mingħajr ħsara għal miżuri li jeżistu diġà 
fl-Istati Membri, il-miżuri stipulati f'din id-
Direttiva għandhom japplikaw biss għall-
ksur intenzjonat tal-marki kummerċjali jew 
għall-piraterija ta' jedd it-tennija.

Ġustifikazzjoni

Teżisti distinzjoni bejn il-ksur ta' privattivi fil-kors normali ta' l-attività kummerċjali, bħall-
iżvilupp leġittimu ta' prodotti, u l-falsifikazzjoni u l-piraterija b'intenzjoni qarrieqa u 
deliberata. Jeżistu rimedji ċivili għall-ksur ta' privattivi u min allegatament jikser privattiva 
m'għandux jitpoġġa fl-istess keffa ma' kriminali bħall-pirati u l-falsifikaturi. F'każi ta' ksur ta' 
privattivi dan jinterferixxi mas-sistemi tal-liġi ċivili ta' l-Istati Membri.

Emenda 5
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid)

It-tpartit mhux għall-profitt bejn individwi 
ta' kontenut miksub legalment huwa eskluż 
mill-ambitu ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għandha l-ħsieb li tippenalizza l-ksur fuq skala kummerċjali biss (Art. 3).

Emenda 6
Artikolu 2, paragrafu 1 a (ġdid)
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Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, "ksur fuq 
skala kummerċjali" jfisser ksur ta' dritt fuq 
proprjetà intellettwali għall-qligħ li 
jikkaġuna telf dirett sinifikanti għal min 
ikollu dak id-dritt. 

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-proposta għandha l-ħsieb li tippenalizza l-ksur fuq skala kummerċjali biss (Art. 
3), din l-idea m'hix iddefinita; għandha tiġi stabbilita definizzjoni ċara sabiex tiġi evitata l-
inċertezza legali. Għalkemm il-Ftehima TRIPS ma tiddefinixxix x'wieħed ifisser bi "skala 
kummerċjali", il-kuntest tat-TRIPS, l-użu ta' dik l-espressjoni f'kull parti tat-test, u l-analiżi 
tal-proċess tan-negozjati dwar it-TRIPS jagħmlu d-definizzjoni waħda ċara.

Emenda 7
Artikolu 2, paragrafu 1 b (ġdid)

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, "ksur 
intenzjonat ta' dritt fuq proprjetà 
intellettwali" jfisser ksur maħsub u 
intenzjonat ta' dak id-dritt.

Emenda 8
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.

Il-ksur intenzjonat tad-dritt tal-proprjetà 
intellettwali mwettaq fuq skala kummerċjali 
għandu jitqies bħala reat kriminali mill-Istati 
Membri. 

Ġustifikazzjoni

Sanzjonijiet kriminali għat-tisħib fi ksur tal-liġi u għat-tixwix għal kwalunkwe att kriminali 
għandhom jitħallew għall-aktar reati serji; li wieħed jippenalizza t-tisħib fi ksur tal-liġi u t-
tixwix jista' jkun sproporzjonat fil-każ tal-ksur ta' drittijiet fuq il-proprjetà intellettwali.

Emenda 9
Artikolu 3, paragrafu 1 a (ġdid)

Barra minn hekk l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li t-tentattivi, l-
għajnuna jew it-tisħib fi ksur tal-liġi u t-
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tixwix għal ksur tal-liġi bħal dan jiġu 
ttrattati bħala reati kriminali fejn it-
tentattivi, l-għajnuna jew it-tisħib fi ksur 
tal-liġi u t-tixwix: 
(a) isiru biex tiġi mgħejuna l-kriminalità 
organizzata, jew 
(b) jikkostitwixxu theddida serja għas-
saħħa jew għas-sikurezza.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir distinzjoni bejn ksur ta' privattivi fil-kors normali ta' l-attività 
kummerċjali (l-iżvilupp leġittimu ta' prodotti) li jista' jwassal biex jitkissru l-privattivi invalidi u 
l-falsifikazzjoni u l-piraterija b'intenzjoni qarrieqa u deliberata, li spiss jitwettqu minn 
organizzazzjonijiet kriminali. Sanzjonijiet kriminali għat-tisħib fi ksur tal-liġi u għat-tixwix għal 
kwalunkwe att kriminali għandhom jitħallew għall-aktar reati serji; li wieħed jippenalizza t-
tisħib fi ksur tal-liġi u t-tixwix jista' jkun sproporzjonat fil-każ tal-ksur ta' drittijiet fuq il-
proprjetà intellettwali.

Emenda 10
Artikolu 3, paragrafu 1 b (ġdid)

M'għandhomx jiġu applikati sanzjonijiet 
kriminali fil-każi ta' l-importazzjoni 
parallela ta' prodotti oriġinali li jkunu 
tpoġġew fis-suq bil-qbil ta' min ikollu 
f'ismu d-dritt f'pajjiż terz.

Emenda 11
Artikolu 7

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 
kif ukoll l-esperti tagħhom li jkollhom 
mandat kif għandu jkun, jipprovdu tagħrif 
lill-gruppi konġunti ta’ investigazzjoni li 
jkunu qed jinvestigaw ir-reati msemmija fl-
Artikolu 3.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem użat f'dan l-artikolu huwa vag wisq: huwa leġittimu li l-Qorti tħalli li kull wieħed 
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mill-partijiet ikollu 'l-esperti tiegħu. Madanakollu, l-involviment dirett tar-rappreżentanti ta' 
min ikollu l-IPRs fl-investigazzjoni għandu jiġi limitat; jekk ma jsirx hekk, dawk li jkollhom 
id-drittijiet jistgħu jfixklu l-proċeduri kriminali billi jipperikolaw l-investigazzjoni imparzjali 
u ġusta. It-test propost mill-Kummissjoni huwa sproporzjonat; minħabba li dan għandu 
jitħalla f'idejn il-Qrati biex jinterpretawh.

Emenda 12
Artikolu 7, paragrafu 1 a (ġdid)

L-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea, li 
jirrigwarda l-ħarsien tad-dejta personali, u 
d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 
1995 dwar il-ħarsien ta' individwi fir-
rigward ta' l-ipproċessar ta' dejta personali  
u dwar iċ-ċaqliq ħieles ta' tali dejta 
għandhom jiġu rrispettati bis-sħiħ waqt li 
jkunu għaddejjin l-investigazzjonijiet u l-
proċeduri ġudizzjali.
_______________________
1 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 8 tal-Karta jiddikjara li "(k)ull persuna għandha d-dritt għall-protezzjoni ta' data 
personali li tirrigwardaha", u "(d)in id-data għandha tiġi trattata b'mod ġust għal skopijiet 
determinati u fuq bażi tal-kunsens tal-persuna konċernata jew fuq bażi oħra leġittima 
stabbilita mil-liġi. Kull persuna għandha d-dritt ta' aċċess għal data miġbura li għandha 
x'taqsam magħha u d-dritt li tirrettifikaha." Id-Direttiva għandha l-għan li tħares il-jeddijiet u 
l-libertajiet tal-persuni fir-rigward ta' l-ipproċessar tad-dejta personali billi tistabbilixxi linji 
gwida li jiddeterminaw meta dan il-proċess ikun skond il-liġi.


