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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-benesseri ekonomiku tal-UE jiddependi fuq il-kreattività, id-diversità kulturali u l-
innovazzjoni kostanti peress li dawn huma l-katalisti tal-evoluzzjoni tas-soċjetà tal-għarfien. 
Għalhekk, il-protezzjoni tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali (DPI) tipprovdi wkoll għan-
negozji, l-innovaturi, il-konsumaturi u dawk involuti fil-kreazzjoni kulturali. Madankollu, 
matul dawn l-aħħar għaxar snin, żdied il-ksur tad-DPI u l-kummerċ ta’ oġġetti ffalsifikati u 
piratati. B’mod partikolari, l-ekonomija diġitali li dejjem qed tevolvi wasslet għal żieda fil-
ksur tad-DPI fuq l-internet marbuta mal-falsifikazzjoni, l-ikkuppjar mhux awtorizzat u l-
piraterija li jagħmlu ħsara sinifikanti lill-ekonomija Ewropea u lis-settur kulturali u dak 
kreattiv.

Sabiex titħeġġeġ iktar kooperazzjoni bejn l-Istati Membri rigward il-protezzjoni tad-DPI, il-
Kummissjoni Ewropea ħolqot l-Osservatorju Ewropew tal-Falsifikazzjoni u l-Piraterija, li hu 
mmexxi mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għas-Suq Intern u s-Servizzi (MARKT). L-
Osservatorju jservi bħala forum għall-awtoritajiet pubbliċi u l-partijiet interessati privati 
sabiex jiskambjaw informazzjoni u esperjenzi, kif ukoll biex jippromwovu l-aqwa prattiki fl-
infurzar tad-DPI. Barra minn hekk, iservi bħala pjattaforma ċentrali għall-ġbir, il-monitoraġġ 
u r-rappurtar ta' informazzjoni kruċjali dwar għodod tekniċi għall-prevenzjoni tal-
falsifikazzjoni, l-ikkuppjar mhux awtorizzat u l-piraterija.

Madankollu, l-Osservatorju irid iħabbat wiċċu ma’ sfida kbira biex iwettaq il-kompiti u l-
attivitajiet li ġew fdati lilu, peress li mhuwiex mgħammar bl-infrastruttura adegwata biex 
jaħdem b’mod effikaċi. L-istabbiliment ta’ qafas legali xieraq, kif ukoll miżuri ta’ infurzar 
tad-DPI, jeħtieġ fehim aħjar tan-natura tal-ksur inkluż l-impatt ekonomiku u kulturali tiegħu. 
Għalhekk, l-Osservatorju u l-attivitajiet u l-kompiti tiegħu li dejjem qegħdin jikbru għandhom 
ikunu parti fundamentali ta’ struttura istituzzjonali operattiva u kost-effiċjenti, li tippermettilu 
jwettaq il-kompiti tiegħu b’mod effikaċi u jappoġġa l-ġlieda kontra l-ksur tad-DPI.

Ir-rapporteur tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament li permezz tiegħu l-Uffiċċju 
għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (OHIM) jiġi inkarigat li jħaddem l-Osservatorju 
Ewropew tal-Falsifikazzjoni u l-Piraterija. Din l-għaqda tagħti aċċess lill-Osservatorju, għall-
finanzjament u l-infrastruttura meħtieġa biex iwettaq il-kompiti u l-attivitajiet kif ukoll biex 
jiġi sfruttat l-għarfien espert tal-Uffiċċju. Barra minn hekk, ir-rapporteur temmen li l-ħolqien 
ta’ sinerġiji bejn il-kompiti tal-Osservatorju u dawk li diġà jitwettqu mill-Uffiċċju jwassal 
għal użu effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji u umani mingħajr spejjeż żejda għall-baġit tal-UE. Hu 
stmat li din l-għaqda tista’ twassal għal iffrankar ta’ madwar EUR 40 000 fil-baġit tal-UE 
peress li l-ispejjeż tal-Osservatorju fil-futur jibdew jitħallsu mill-baġit tal-OHIM.

Minkejja dan, ir-rapporteur temmen li l-proposta ma tagħmilx referenza biżżejjed għad-
dimensjoni kulturali tad-DPI u b’hekk għall-attivitajiet u l-kompiti assoċjati tal-Osservatorju, 
li jippromwovu d-diversità kulturali u l-preservazzjoni sostenibbli tal-wirt kulturali fl-Ewropa. 
Għalhekk, hu important li, fil-laqgħat tal-Osservatorju, minbarra l-partijiet interessati mis-
settur tal-amministrazzjoni pubblika u minn dak ekonomiku, jipparteċipaw ukoll għadd 
adegwat ta’ rappreżentanti minn setturi kulturali u kreattivi, bħal dawk involuti fil-kreazzjoni 
kulturali.
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Barra minn hekk, ir-rapporteur hi tal-opinjoni li jkun ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini, in-negozji 
u l-amministrazzjoni pubblika Ewropej, jekk l-Osservatorju jiżviluppa pjattaforma online li 
tkun aċċessibbli għall-pubbliku, li tipprovdi informazzjoni, l-aqwa prattika, għodda tat-tqajjim 
tal-kuxjenza li wieħed jista’ jniżżel b’xejn u inizjattivi li jibnu l-kapaċitajiet marbuta mal-
bosta mezzi leġiżlattivi u non-leġiżlattivi biex jiġi miġġieled il-ksur tad-DPI.

Fl-aħħar, ir-rapporteur hi konvinta mill-fatt li l-Osservatorju m’għandux jittratta l-kriminalità 
organizzata u t-terroriżmu  fil-kuntest tal-attivitajiet tiegħu, peress li m'hemm l-ebda 
infrastruttura fl-Uffiċċju li jittratta data ta' sigurtà sensittiva. Barra minn hekk, m’hemmx 
bżonn li jissaħħu l-kompetenzi tal-Uffiċċju f’dan il-qasam, minħabba li hemm diġà 
awtoritajiet Ewropej oħra li qegħdin jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-ekonomija diġitali li dejjem qed 
tevolvi wasslet għal żieda fil-ksur tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq l-
internet li jinkludu l-falsifikazzjoni, l-
ikkuppjar mhux awtorizzat u l-piraterija li 
jagħmlu ħsara sinifikanti lill-ekonomija 
Ewropea u s-settur kulturali u dak 
kreattiv. Hu għalhekk meħtieġ li jiġi 
żgurat li l-Osservatorju Ewropew tal-
Falsifikazzjoni u l-Piraterija jkollu 
infrastruttura u finanzjament suffiċjenti 
biex iwettaq il-kompiti tiegħu b’mod 
effikaċi u jgħin fil-ġlieda kontra l-ksur 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Approċċ tajjeb, armonizzat u progressiv 
lejn id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
huwa fundamentali fl-isforz sabiex 
jintlaħqu l-ambizzjonijiet tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

(3) Approċċ tajjeb, armonizzat u progressiv 
lejn id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
huwa fundamentali fl-isforz sabiex 
jintlaħqu l-ambizzjonijiet tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 u l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa1.
__________________

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-
26 ta’ Awwissu 2010: ‘Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa’ (COM(2010) 0245/2).

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Iż-żieda kostanti ta’ ksur tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali hija theddida 
ġenwina mhux biss għall-ekonomija tal-
Unjoni, iżda wkoll għas-saħħa u s-
sikurezza tal-konsumaturi tal-Unjoni. 
Għalhekk, hemm bżonn ta’ azzjonijiet 
effikaċi, immedjati u kkoordinati fuq livell 
Ewropew u dak globali sabiex jingħeleb 
dan il-fenomenu.

(4) Iż-żieda kostanti ta’ ksur tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali hija theddida 
ġenwina mhux biss għall-ekonomija tal-
Unjoni, iżda wkoll għas-saħħa u s-
sikurezza tal-konsumaturi tal-Unjoni kif 
ukoll għall-preservazzjoni sostenibbli tad-
diversità u l-wirt kulturali fl-Ewropa. 
Għalhekk, hemm bżonn ta’ azzjonijiet 
effikaċi, immedjati u kkoordinati fuq livell 
Ewropew u dak globali sabiex jingħeleb 
dan il-fenomenu.

Or. en

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Uffiċċju għandu joffri forum li 
jlaqqa’ lill-awtoritajiet pubbliċi u lis-settur 
privat, filwaqt li jiżgura l-ġbir, l-analiżi u t-

(17) L-Uffiċċju għandu joffri forum li 
jlaqqa’ lill-awtoritajiet pubbliċi u lis-settur 
privat, filwaqt li jiżgura l-ġbir, l-analiżi u t-
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tixrid ta’ dejta oġġettiva rilevanti, 
komparabbli u affidabbli dwar il-valur tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-ksur 
ta’ dawk id-drittijiet, l-iżvilupp tal-aqwa 
prattiki u strateġiji għall-ħarsien tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali, u t-
trawwim tal-għarfien pubbliku dwar l-
impatti tal-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali. Barra minn hekk, l-Uffiċċju 
għandu jwettaq kompiti oħrajn, bħal 
pereżempju jtejjeb il-fehim tal-valur tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali, itejjeb l-
għarfien espert ta’ persuni involuti fl-
infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali permezz ta’ miżuri ta’ taħriġ 
adegwat, iżid l-għarfien dwar it-tekniki li 
jipprevjenu l-falsifikazzjoni, u jtejjeb il-
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali.

tixrid ta’ dejta oġġettiva rilevanti, 
komparabbli u affidabbli dwar il-valur tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-ksur 
ta’ dawk id-drittijiet, l-iżvilupp tal-aqwa 
prattiki u strateġiji għall-ħarsien tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali, u t-
trawwim tal-għarfien pubbliku dwar l-
impatti tal-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali. Barra minn hekk, l-Uffiċċju 
għandu jwettaq kompiti oħrajn, bħal 
pereżempju jtejjeb il-fehim tal-valur tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali, itejjeb l-
għarfien espert ta’ persuni involuti fl-
infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali permezz ta’ miżuri ta’ taħriġ 
adegwat, u jżid l-għarfien dwar it-tekniki li 
jipprevjenu l-falsifikazzjoni, u l-ikkuppjar 
mhux awtorizzat.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Sabiex tkun provduta informazzjoni 
komprensiva u aġġornata dwar ksur tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali, l-
Uffiċċju għandu jtejjeb il-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi terzi u l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fir-rigward tar-rappreżentanti tas-
settur privat, l-Uffiċċju għandu jinvolvi, 

(18) Fir-rigward tar-rappreżentanti tas-
settur privat, l-Uffiċċju għandu jinvolvi, 
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meta jlaqqa’ l-Osservatorju fil-kuntest tal-
attivitajiet tiegħu, għażla rappreżentattiva 
tas-setturi ekonomiċi l-aktar milquta u li 
għandhom l-iktar esperjenza fil-ġlieda 
kontra l-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali, b’mod partikolari r-
rappreżentanti tad-detenturi tad-drittijiet u
l-fornituri tas-servizzi tal-Internet. Għandu 
jkun hemm ukoll rappreżentanza xierqa tal-
konsumaturi u tal-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju.

meta jlaqqa’ l-Osservatorju fil-kuntest tal-
attivitajiet tiegħu, għażla rappreżentattiva 
tas-setturi ekonomiċi u kulturali l-aktar 
milquta u li għandhom l-iktar esperjenza 
fil-ġlieda kontra l-ksur tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali, b’mod partikolari r-
rappreżentanti tad-detenturi tad-drittijiet,
il-fornituri tas-servizzi tal-Internet u l-
partijiet interessati mis-settur kulturali u 
dak kreattiv. Għandu jkun hemm ukoll 
rappreżentanza xierqa tal-konsumaturi u 
tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Or. en

Emenda 7
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) isaħħaħ l-għarfien dwar għodod tekniċi 
għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
falsifikazzjoni u l-piraterija, inklużi sistemi 
ta’ osservazzjoni u traċċar;

(f) isaħħaħ l-għarfien dwar għodod tekniċi 
għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
falsifikazzjoni, l-ikkuppjar mhux 
awtorizzat u l-piraterija, inklużi sistemi ta’ 
osservazzjoni u traċċar;

Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ilaqqa’ l-Osservatorju regolarment, 
skont l-Artikolu 4;

(a) ilaqqa’ l-Osservatorju regolarment tal-
inqas darba fis-sena, skont l-Artikolu 4;

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e



PE472.122v01-00 8/9 PA\876755MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jipprovdi valutazzjonijiet regolari u 
rapporti speċifiċi skont is-settur 
ekonomiku, iż-żona ġeografika u t-tip ta’ 
dritt ta’ proprjetà intellettwali miksur, li 
jevalwaw, inter alia, l-impatt tal-ksur tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq is-
soċjetà, l-ekonomija, is-saħħa, l-ambjent, 
is-sigurtà u s-sikurezza, u r-relazzjoni ta’ 
ksur bħal dan mal-kriminalità 
organizzata u mat-terroriżmu;

(e) jipprovdi valutazzjonijiet regolari u 
rapporti speċifiċi skont is-settur 
ekonomiku, iż-żona ġeografika u t-tip ta’ 
dritt ta’ proprjetà intellettwali miksur, li 
jevalwaw, inter alia, l-impatt tal-ksur tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq is-
soċjetà, l-ekonomija, is-saħħa, l-ambjent, 
is-sigurtà u s-sikurezza;

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) jirriċerka, jevalwa u jippromwovi 
għodod tekniċi għall-professjonisti u 
tekniki ta’ referenza, inklużi sistemi ta’ 
osservazzjoni u traċċar li jgħinu fid-
distinzjoni bejn prodotti ġenwini u dawk 
foloz;

(j) jiġbor informazzjoni, jirriċerka, jevalwa 
u jippromwovi għodod tekniċi għall-
professjonisti u tekniki ta’ referenza, 
inklużi sistemi ta’ osservazzjoni u traċċar li 
jgħinu fid-distinzjoni bejn prodotti ġenwini 
u dawk foloz;

Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - punt k a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) jiżviluppa pjattaforma online li 
tipprovdi informazzjoni u tkun aċċessibbli 
għall-pubbliku, eżempji tal-aqwa prattika, 
għodda tat-tqajjim tal-kuxjenza li wieħed 
jista’ jniżżel b’xejn u inizjattivi li jibnu l-
kapaċitajiet marbuta mal-bosta mezzi 
leġiżlattivi u non-leġiżlattivi biex jiġi 
miġġieled il-ksur tad-drittijiet tal-
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proprjetà intellettwali;

Or. en

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rappreżentanti li jiltaqgħu bħala l-
Osservatorju li jkunu mistiedna mis-settur 
privat għandhom jinkludu firxa wiesgħa u 
rappreżentattiva ta’ korpi tal-UE u korpi 
nazzjonali li jirrappreżentaw id-diversi 
setturi ekonomiċi l-aktar milquta u bl-iktar 
esperjenza fil-ġlieda kontra l-ksur tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Ir-rappreżentanti li jiltaqgħu bħala l-
Osservatorju li jkunu mistiedna mis-settur 
privat għandhom jinkludu firxa wiesgħa u 
rappreżentattiva ta’ korpi tal-UE u korpi 
nazzjonali li jirrappreżentaw id-diversi 
setturi ekonomiċi u kulturali l-aktar 
milquta u bl-iktar esperjenza fil-ġlieda 
kontra l-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju 
għandhom ikunu rrappreżentati kif xieraq.

L-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, il-
partijiet interessati mis-settur kulturali u 
dak kreattiv u intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju għandhom ikunu rrappreżentati kif 
xieraq.

Or. en


