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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-difiża tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali u l-ġlieda attiva kontra l-falsifikazzjoni huma 
essenzjali għall-iżvilupp, billi l-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali tissalvagwardja u 
tinkoraġġixxi l-ħolqien, l-innovazzjoni u l-imprenditorija, tagħmilha possibbli li n-negozju 
jikber u toħloq il-ġid.

Il-konklużjoni tan-negozjati dwar il-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-
Falsifikazzjoni (ACTA), tipprovdi qafas legali tad-WTO-plus apparti l-Ftehim TRIPS, kontra 
l-falsifikazzjoni, il-piraterija u firxa wiesgħa ta’ ksur tal-IPR billi tistabbilixxi regoli komuni 
dwar l-infurzar ċivili u kriminali kif ukoll proċeduri doganali għall-Partijiet tal-ACTA1; 

Barra minn hekk is-sħubija tal-ACTA mhijiex esklussiva u Partijiet oħra, inklużi pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u emerġenti, jistgħu jingħaqdu, u b’hekk tkun promossa l-protezzjoni tad-drittijiet
tal-propjretà intelletwali u tissaħħaħ il-ġieda kontra l-falsifikazzjoni u l-piraterija fid-dinja. 
Fil-ġejjieni, l-ACTA jista’ potenzjalment jikseb livell multilaterali bħala parti mid-WTO u l-
WIPO (l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali).

Barra minn hekk il-Kummissjoni ħadet impenn pubbliku li ma timponix dispożizzjonijiet tal-
ACTA fuq pajjiżi terzi permezz tal-inklużjoni tagħhom fi ftehimiet ta' kummerċ ħieles u 
Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika.

Il-Kummissjoni żgurat li d-dispożizzjonijiet tal-ACTA jikkonformaw mal-acquis tal-Unjoni u 
li xejn fl-ACTA ma jmur kontra l-obbligi bejn il-partijiet skont il-ftehimiet eżistenti, inkluż il-
Ftehim TRIPS2.

Kummerċ leġittimu f'mediċini ġeneriċi hu essenzjali għall-iżvilupp ta’ saħħa pubblika dinjija, 
u speċjalment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-Kumitat japprezza l-lingwaġġ ċar tad-
dispożizzjonijiet tal-ACTA li jissalvagwardjaw l-aċċess għas-saħħa pubblika u jirrikonoxxi l-
prinċipji mnaqqxa fid-Dikjarazzjoni ta' Doha dwar il-Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika3.

Il-Kummissjoni fit-tweġiba miktuba tagħha dwar l-ACTA u l-aċċess għall-mediċini4, stqarret 
li l-ACTA mhux se jservi ta’ bażi biex jinterferixxi mal-aċċess tal-mediċini u, b’mod 
partikolari mal-kummerċ f’mediċini ġeneriċi, u li mhu se jkun hemm ebda obbligu li jiġu 
applikati kontrolli mal-fruntieri u dispożizzjonijiet tal-infurzar tal-liġi għal suspett ta’ ksur ta’ 
privattivi dwar mediċini għal pajjiżi dipendenti fuq prodotti farmaċewtiċi impurtati.

                                               
1 In-negozjati tal-ACTA ġew finalizzati fil-15 ta’ Novembru 2010 u l-inizjalizzazzjoni saret fil-25 ta' Novembru 
2010 wara 11-il rawnd ta' negozjati bejn l-Awstralja, il-Kanada, l-UE, il-Ġappun, il-Korea t' Isfel, il-Messiku, il-
Marokk, New Zealand, Singapore, l-Isvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika.
2 Ara wkoll l-Artikolu 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu 1 tal-ACTA.
3 Id-Dikjarazzjoni ta’ Doha dwar il-Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika ġiet adottata fl-14 ta’ Novembru 2001 fir-
Raba’ Konferenza Ministerjali tad-WTO; 
4 Il-Kummissarju De Gucht, tweġiba miktuba lill-Parlament Ewropew, P-9346/10 EN, (14.12.2010)


