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Emenda 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-kummerċ ta’ oġġetti li jiksru d-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali jagħmel 
ħsara konsiderevoli lid-detenturi tad-
drittijiet, lill-manifatturi u lill-
kummerċjanti li jħarsu l-liġi. Huwa 
qiegħed ukoll iqarraq bil-konsumaturi, u 
f’ċerti każijiet jista’ jipperikola s-saħħa u s-
sigurtà tagħhom. Dawn l-oġġetti 
għandhom, safejn ikun possibbli, 
jinżammu barra mis-suq u għandhom jiġu 
adottati miżuri li jindirizzaw din l-attività 
illegali mingħajr ma jfixklu l-kummerċ 
leġittimu.

(2) Il-kummerċ ta’ oġġetti li jiksru d-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali jagħmel 
ħsara konsiderevoli lid-detenturi tad-
drittijiet, lill-manifatturi u lill-
kummerċjanti li jħarsu l-liġi. Huwa 
qiegħed ukoll iqarraq bil-konsumaturi, u 
f’ċerti każijiet jista’ jipperikola s-saħħa u s-
sigurtà tagħhom. Dawn l-oġġetti 
għandhom, safejn ikun possibbli, 
jinżammu milli jidħlu fit-territorju 
doganali u barra mis-suq, u għandhom jiġu 
adottati miżuri li jindirizzaw din l-attività 
illegali mingħajr ma jfixklu l-kummerċ 
leġittimu.

Or. fr

Emenda 62
Christian Engström

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-kummerċ ta’ oġġetti li jiksru d-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali jagħmel 
ħsara konsiderevoli lid-detenturi tad-
drittijiet, lill-manifatturi u lill-
kummerċjanti li jħarsu l-liġi. Huwa 
qiegħed ukoll iqarraq bil-konsumaturi, u 
f’ċerti każijiet jista’ jipperikola s-saħħa u s-
sigurtà tagħhom. Dawn l-oġġetti 
għandhom, safejn ikun possibbli, 
jinżammu barra mis-suq u għandhom jiġu 

(2) Il-kummerċ ta’ oġġetti li jiksru d-
drittijiet ta’ trejdmark u drittijiet tal-awtur
jagħmel ħsara konsiderevoli lid-detenturi 
tad-drittijiet, lill-manifatturi u lill-
kummerċjanti li jħarsu l-liġi. Huwa 
qiegħed ukoll iqarraq bil-konsumaturi, u 
f’ċerti każijiet jista’ jipperikola s-saħħa u s-
sigurtà tagħhom. Dawn l-oġġetti 
għandhom, safejn ikun possibbli, 
jinżammu barra mis-suq u għandhom jiġu 
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adottati miżuri li jindirizzaw din l-attività 
illegali mingħajr ma jfixklu l-kummerċ 
leġittimu.

adottati miżuri li jindirizzaw din l-attività 
illegali mingħajr ma jfixklu l-kummerċ 
leġittimu.

Or. en

Emenda 63
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-reviżjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1383/2003 uriet li 
huwa meħtieġ ċertu titjib fil-qafas legali 
sabiex jissaħħaħ l-infurzar tad-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali, kif ukoll sabiex tiġi 
żgurata ċarezza legali xierqa, biex b’hekk 
jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fl-oqsma 
ekonomiċi, kummerċjali u legali.

(3) Ir-reviżjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1383/2003 uriet li 
huwa meħtieġ ċertu titjib fil-qafas legali 
sabiex jissaħħaħ l-infurzar tad-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali mill-awtoritajiet 
doganali, kif ukoll sabiex tiġi żgurata 
ċarezza legali xierqa, biex b’hekk jiġu 
kkunsidrati l-iżviluppi fl-oqsma ekonomiċi, 
kummerċjali u legali. Il-Kummissjoni 
għandha tieħu l-miżuri kollha biex 
tiżgura applikazzjoni armonizzata, 
mingħajr dewmien żejjed mill-awtoritajiet 
doganali tal-qafas legali ġdid madwar l-
Unjoni biex jiġi żgurat infurzar effiċjenti 
ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, li 
jipproteġi lid-detenturi tad-drittijiet 
mingħajr ma jkun ta’ ostaklu għall-
kummerċ. L-Implimentazzjoni tal-Kodiċi 
Doganali Modernizzat u b’mod 
partikolari sistema “eCustoms” 
interoperabbli tista’, fil-ġejjieni, tiffaċilita 
tali infurzar.

Or. en

Emenda 64
Christian Engström
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Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-reviżjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1383/2003 uriet li 
huwa meħtieġ ċertu titjib fil-qafas legali 
sabiex jissaħħaħ l-infurzar tad-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali, kif ukoll sabiex tiġi 
żgurata ċarezza legali xierqa, biex b’hekk 
jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fl-oqsma 
ekonomiċi, kummerċjali u legali.

(3) Ir-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 
1383/2003 uriet li huwa meħtieġ ċertu titjib 
fil-qafas legali sabiex jissaħħaħ l-infurzar 
tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali 
magħżula, partikolarment it-trejdmark u 
d-dritt tal-awtur, kif ukoll sabiex tiġi 
żgurata ċarezza legali xierqa, biex b’hekk 
jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fl-oqsma 
ekonomiċi, kummerċjali u legali. Din ir-
reviżjoni wriet ukoll li miżuri tal-fruntieri 
ma għandhomx ikunu applikabbli għal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali oħra, 
privattivi partikolari u ċertifikati ta’ 
protezzjoni supplementari għall-prodotti 
mediċinali fejn id-determinazzjoni proprja 
tal-vjolazzjoni tiddependi minn 
proċedimenti ġuridiċi tekniċi ħafna. Bl-
istess mod ġie determinat li miżuri tal-
fruntieri ma għandhomx jiġu applikati 
għal oġġetti fi tranżitu. 

Or. en

Emenda 65
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-awtoritajiet doganali għandhom 
ikunu jistgħu jikkontrollaw l-oġġetti, li 
huma jew kellhom ikunu soġġetti għas-
superviżjoni doganali fit-territorju doganali 
tal-Unjoni, bil-għan li jinfurzaw id-drittijiet 
ta’ proprjetà intellettwali. L-infurzar ta’ 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali fuq il-
fruntieri, kull fejn l-oġġetti huma jew 
kellhom ikunu, taħt ‘superviżjoni doganali’ 

(4) L-awtoritajiet doganali għandhom 
ikunu jistgħu jikkontrollaw l-oġġetti, li 
huma jew kellhom ikunu soġġetti għas-
superviżjoni doganali fit-territorju doganali 
tal-Unjoni, inkluża l-merkanzija mpoġġija 
taħt proċedura sospensiva, bil-għan li 
jinfurzaw id-drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali. L-infurzar ta’ drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali fuq il-fruntieri, kull 
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kif spjegat mir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi 
Doganali Komunitarju, jagħmel użu tajjeb 
mir-riżorsi. Fejn l-oġġetti jinżammu mid-
dwana fil-fruntiera, tkun meħtieġa 
proċedura legali waħda, filwaqt li jkunu 
meħtieġa diversi proċeduri separati għall-
istess livell ta' infurzar għall-oġġetti li 
jinstabu fis-suq, li jkunu ġew diżaggregati 
u mwassla lill-bejjigħa bl-imnut. Għandha 
ssir eċċezzjoni għall-oġġetti rilaxxati għal 
ċirkolazzjoni libera taħt is-sistema ta’ użu 
aħħari, minħabba li dawn l-oġġetti jibqgħu 
taħt is-sorveljanza tad-dwana, anki jekk 
ikunu ġew rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni 
libera. Ikun f'loku wkoll jekk ir-
Regolament ma jiġix applikat għall-oġġetti 
li l-passiġġieri jkunu qed iġorru fil-bagalji 
personali tagħhom sakemm dawn l-oġġetti 
jkunu għall-użu personali u ma jkunx 
hemm indikazzjoni li jkun hemm involut 
traffiku kummerċjali.

fejn l-oġġetti huma jew kellhom ikunu, taħt 
‘superviżjoni doganali’ kif spjegat mir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi 
Doganali Komunitarju, jagħmel użu tajjeb 
mir-riżorsi. Fejn l-oġġetti jinżammu mid-
dwana fil-fruntiera, tkun meħtieġa 
proċedura legali waħda, filwaqt li jkunu 
meħtieġa diversi proċeduri separati għall-
istess livell ta' infurzar għall-oġġetti li
jinstabu fis-suq, li jkunu ġew diżaggregati 
u mwassla lill-bejjigħa bl-imnut. Għandha 
ssir eċċezzjoni għall-oġġetti rilaxxati għal 
ċirkolazzjoni libera taħt is-sistema ta’ użu 
aħħari, minħabba li dawn l-oġġetti jibqgħu 
taħt is-sorveljanza tad-dwana, anki jekk 
ikunu ġew rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni 
libera. Ikun f'loku wkoll jekk ir-
Regolament ma jiġix applikat għall-oġġetti 
li l-passiġġieri jkunu qed iġorru fil-bagalji 
personali tagħhom sakemm dawn l-oġġetti 
jkunu għall-użu personali u ma jkunx 
hemm indikazzjoni li jkun hemm involut 
traffiku kummerċjali.

Or. en

Emenda 66
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-awtoritajiet doganali għandhom 
ikunu jistgħu jikkontrollaw l-oġġetti, li 
huma jew kellhom ikunu soġġetti għas-
superviżjoni doganali fit-territorju doganali 
tal-Unjoni, bil-għan li jinfurzaw id-drittijiet 
ta’ proprjetà intellettwali. L-infurzar ta’ 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali fuq il-
fruntieri, kull fejn l-oġġetti huma jew 
kellhom ikunu, taħt ‘superviżjoni doganali’ 
kif spjegat mir-Regolament tal-Kunsill 

(4) L-awtoritajiet doganali għandhom 
ikunu jistgħu jikkontrollaw l-oġġetti, li 
huma jew kellhom ikunu soġġetti għas-
superviżjoni doganali fit-territorju doganali 
tal-Unjoni, bil-għan li jinfurzaw id-drittijiet 
ta’ proprjetà intellettwali. L-infurzar ta’ 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali fuq il-
fruntieri, kull fejn l-oġġetti huma jew 
kellhom ikunu, taħt ‘superviżjoni doganali’ 
kif spjegat mir-Regolament tal-Kunsill 
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(KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi 
Doganali Komunitarju, jagħmel użu tajjeb 
mir-riżorsi. Fejn l-oġġetti jinżammu mid-
dwana fil-fruntiera, tkun meħtieġa 
proċedura legali waħda, filwaqt li jkunu 
meħtieġa diversi proċeduri separati għall-
istess livell ta' infurzar għall-oġġetti li 
jinstabu fis-suq, li jkunu ġew diżaggregati 
u mwassla lill-bejjigħa bl-imnut. Għandha 
ssir eċċezzjoni għall-oġġetti rilaxxati għal 
ċirkolazzjoni libera taħt is-sistema ta’ użu 
aħħari, minħabba li dawn l-oġġetti jibqgħu 
taħt is-sorveljanza tad-dwana, anki jekk
ikunu ġew rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni 
libera. Ikun f'loku wkoll jekk ir-
Regolament ma jiġix applikat għall-
oġġetti li l-passiġġieri jkunu qed iġorru 
fil-bagalji personali tagħhom sakemm 
dawn l-oġġetti jkunu għall-użu personali
u ma jkunx hemm indikazzjoni li jkun 
hemm involut traffiku kummerċjali.

(KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi 
Doganali Komunitarju, jagħmel użu tajjeb 
mir-riżorsi. Fejn l-oġġetti jinżammu mid-
dwana fil-fruntiera, tkun meħtieġa 
proċedura legali waħda, filwaqt li jkunu 
meħtieġa diversi proċeduri separati għall-
istess livell ta' infurzar għall-oġġetti li 
jinstabu fis-suq, li jkunu ġew diżaggregati 
u mwassla lill-bejjigħa bl-imnut. Għandha 
ssir eċċezzjoni għall-oġġetti rilaxxati għal 
ċirkolazzjoni libera taħt is-sistema ta’ użu 
aħħari, minħabba li dawn l-oġġetti jibqgħu 
taħt is-sorveljanza tad-dwana, anki jekk 
ikunu ġew rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni 
libera. Fejn il-bagoll personali ta' 
vjaġġatur ikun fih merkanzija ta' natura 
mhux kummerċjali fil-limiti tal-
konċessjoni ta' ħelsien mid-dazju u ma 
jkun hemm ebda indikazzjoni materjali li 
tissuġġerixxi li l-merkanzija tkun parti 
minn traffiku kummerċjali, l-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw li tali merkanzija 
tkun barra l-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 67
Christian Engström

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-awtoritajiet doganali għandhom 
ikunu jistgħu jikkontrollaw l-oġġetti, li 
huma jew kellhom ikunu soġġetti għas-
superviżjoni doganali fit-territorju doganali 
tal-Unjoni, bil-għan li jinfurzaw id-drittijiet 
ta’ proprjetà intellettwali. L-infurzar ta’ 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali fuq il-
fruntieri, kull fejn l-oġġetti huma jew 
kellhom ikunu, taħt ‘superviżjoni doganali’ 
kif spjegat mir-Regolament tal-Kunsill 

(4) L-awtoritajiet doganali għandhom 
ikunu jistgħu jikkontrollaw l-oġġetti, li 
huma jew kellhom ikunu soġġetti għas-
superviżjoni doganali fit-territorju doganali 
tal-Unjoni, bil-għan li jinfurzaw id-drittijiet
ta’ trejdmark u d-drittijiet ta’ proprjetà tal-
awtur. L-infurzar ta’ tali drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali fuq il-fruntieri, kull 
fejn l-oġġetti huma jew kellhom ikunu, taħt 
‘superviżjoni doganali’ kif spjegat mir-
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(KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi 
Doganali Komunitarju, jagħmel użu tajjeb 
mir-riżorsi. Fejn l-oġġetti jinżammu mid-
dwana fil-fruntiera, tkun meħtieġa 
proċedura legali waħda, filwaqt li jkunu 
meħtieġa diversi proċeduri separati għall-
istess livell ta' infurzar għall-oġġetti li 
jinstabu fis-suq, li jkunu ġew diżaggregati 
u mwassla lill-bejjigħa bl-imnut. Għandha 
ssir eċċezzjoni għall-oġġetti rilaxxati għal 
ċirkolazzjoni libera taħt is-sistema ta’ użu 
aħħari, minħabba li dawn l-oġġetti jibqgħu 
taħt is-sorveljanza tad-dwana, anki jekk 
ikunu ġew rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni 
libera. Ikun f'loku wkoll jekk ir-
Regolament ma jiġix applikat għall-oġġetti 
li l-passiġġieri jkunu qed iġorru fil-bagalji 
personali tagħhom sakemm dawn l-oġġetti 
jkunu għall-użu personali u ma jkunx 
hemm indikazzjoni li jkun hemm involut 
traffiku kummerċjali.

Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi 
Doganali Komunitarju, jagħmel użu tajjeb 
mir-riżorsi. Fejn l-oġġetti jinżammu mid-
dwana fil-fruntiera, tkun meħtieġa 
proċedura legali waħda, filwaqt li jkunu 
meħtieġa diversi proċeduri separati għall-
istess livell ta' infurzar għall-oġġetti li 
jinstabu fis-suq, li jkunu ġew diżaggregati 
u mwassla lill-bejjigħa bl-imnut. Għandha 
ssir eċċezzjoni għall-oġġetti rilaxxati għal 
ċirkolazzjoni libera taħt is-sistema ta’ użu 
aħħari, minħabba li dawn l-oġġetti jibqgħu 
taħt is-sorveljanza tad-dwana, anki jekk 
ikunu ġew rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni 
libera. Ikun essenzjali wkoll jekk ir-
Regolament ma jiġix applikat għall-oġġetti 
li l-passiġġieri jkunu qed iġorru fil-bagalji 
personali tagħhom sakemm ma jkunx 
hemm indikazzjoni fuq il-bażi tal-
proċeduri legali applikabbli li hemm 
involut skop kummerċjali.

Or. en

Emenda 68
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2003 ma 
jkoprix ċerti drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali u jeskludi ċertu ksur. Sabiex 
jissaħħaħ l-infurzar tad-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali, il-kontroll doganali 
għandu għalhekk jiġi estiż għal tipi oħrajn 
ta’ ksur, bħal ksur li jirriżulta mill-
kummerċ parallel, kif ukoll ksur ieħor ta’ 
drittijiet diġà infurzati mill-awtoritajiet 
doganali iżda li m’humiex koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1383/2003. Għall-
istess għan huwa xieraq li jkunu inklużi fl-

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2003 ma 
jkoprix ċerti drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali u jeskludi ċertu ksur. Sabiex 
jissaħħaħ l-infurzar tad-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali, il-kontroll doganali 
għandu għalhekk jiġi estiż għal tipi oħrajn 
ta’ ksur li mhumiex koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1383/2003. Għal 
dan il-għan huwa xieraq li jkunu inklużi 
fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament, minbarra 
d-drittijiet diġà koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1383/2003, ismijiet
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ambitu ta’ dan ir-Regolament, minbarra d-
drittijiet diġà koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1383/2003, ismijiet 
kummerċjali sakemm ikunu protetti bħala 
drittijiet ta’ proprjetà esklużivi taħt il-liġi 
nazzjonali, topografiji ta’ prodotti 
semikondutturi, mudelli ta’ utilità u apparat 
li jaħrab il-miżuri teknoloġiċi, kif ukoll 
kull dritt ta’ proprjetà intellettwali 
esklużiv stabbilit mil-liġi tal-Unjoni.

kummerċjali sakemm ikunu protetti bħala 
drittijiet ta’ proprjetà esklużivi taħt il-liġi 
nazzjonali, topografiji ta’ prodotti 
semikondutturi, mudelli ta’ utilità u apparat 
li jaħrab il-miżuri teknoloġiċi.

Or. sv

Emenda 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2003 ma 
jkoprix ċerti drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali u jeskludi ċertu ksur. Sabiex 
jissaħħaħ l-infurzar tad-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali, il-kontroll doganali 
għandu għalhekk jiġi estiż għal tipi oħrajn 
ta’ ksur, bħal ksur li jirriżulta mill-
kummerċ parallel, kif ukoll ksur ieħor ta’ 
drittijiet diġà infurzati mill-awtoritajiet 
doganali iżda li m’humiex koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1383/2003. Għall-
istess għan huwa xieraq li jkunu inklużi fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament, minbarra d-
drittijiet diġà koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1383/2003, ismijiet 
kummerċjali sakemm ikunu protetti bħala 
drittijiet ta’ proprjetà esklużivi taħt il-liġi 
nazzjonali, topografiji ta’ prodotti 
semikondutturi, mudelli ta’ utilità u apparat 
li jaħrab il-miżuri teknoloġiċi, kif ukoll 
kull dritt ta’ proprjetà intellettwali esklużiv 
stabbilit mil-liġi tal-Unjoni.

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2003 ma 
jkoprix ċerti drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali u jeskludi ċertu ksur. Sabiex 
jissaħħaħ l-infurzar tad-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali, il-kontroll doganali 
għandu għalhekk jiġi estiż għal tipi oħrajn 
ta’ ksur li m’humiex koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1383/2003. Għall-
istess għan huwa xieraq li jkunu inklużi fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament, minbarra d-
drittijiet diġà koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1383/2003, ismijiet 
kummerċjali sakemm ikunu protetti bħala 
drittijiet ta’ proprjetà esklużivi taħt il-liġi 
nazzjonali, topografiji ta’ prodotti 
semikondutturi, mudelli ta’ utilità u apparat 
li jaħrab il-miżuri teknoloġiċi, kif ukoll 
kull dritt ta’ proprjetà intellettwali esklużiv 
stabbilit mil-liġi tal-Unjoni.

Or. fr
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Emenda 70
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2003 ma 
jkoprix ċerti drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali u jeskludi ċertu ksur. Sabiex 
jissaħħaħ l-infurzar tad-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali, il-kontroll doganali 
għandu għalhekk jiġi estiż għal tipi 
oħrajn ta’ ksur, bħal ksur li jirriżulta 
mill-kummerċ parallel, kif ukoll ksur 
ieħor ta’ drittijiet diġà infurzati mill-
awtoritajiet doganali iżda li m’humiex 
koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1383/2003. Għall-
istess għan huwa xieraq li jkunu inklużi fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament, minbarra d-
drittijiet diġà koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1383/2003, ismijiet 
kummerċjali sakemm ikunu protetti bħala 
drittijiet ta’ proprjetà esklużivi taħt il-liġi 
nazzjonali, topografiji ta’ prodotti 
semikondutturi, mudelli ta’ utilità u apparat 
li jaħrab il-miżuri teknoloġiċi, kif ukoll 
kull dritt ta’ proprjetà intellettwali esklużiv 
stabbilit mil-liġi tal-Unjoni.

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2003 ma 
jkoprix ċerti drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali u jeskludi ċertu ksur. Għal din 
ir-raġuni huwa xieraq li jkunu inklużi fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament, minbarra d-
drittijiet diġà koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1383/2003, ismijiet 
kummerċjali sakemm ikunu protetti bħala 
drittijiet ta’ proprjetà esklużivi taħt il-liġi 
nazzjonali, topografiji ta’ prodotti 
semikondutturi, mudelli ta’ utilità u apparat 
li jaħrab il-miżuri teknoloġiċi, kif ukoll 
kull dritt ta’ proprjetà intellettwali esklużiv 
stabbilit mil-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 71
Christian Engström

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2003 ma (5) Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2003 ma 
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jkoprix ċerti drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali u jeskludi ċertu ksur. Sabiex 
jissaħħaħ l-infurzar tad-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali, il-kontroll doganali 
għandu għalhekk jiġi estiż għal tipi oħrajn 
ta’ ksur, bħal ksur li jirriżulta mill-
kummerċ parallel, kif ukoll ksur ieħor ta’ 
drittijiet diġà infurzati mill-awtoritajiet 
doganali iżda li m’humiex koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1383/2003. Għall-
istess għan huwa xieraq li jkunu inklużi fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament, minbarra d-
drittijiet diġà koperti mir-
Regolament (KE) Nru 1383/2003, ismijiet 
kummerċjali sakemm ikunu protetti bħala 
drittijiet ta’ proprjetà esklużivi taħt il-liġi 
nazzjonali, topografiji ta’ prodotti 
semikondutturi, mudelli ta’ utilità u
apparat li jaħrab il-miżuri teknoloġiċi, kif 
ukoll kull dritt ta’ proprjetà intellettwali 
esklużiv stabbilit mil-liġi tal-Unjoni.

jkoprix ċerti drittijiet ta’ proprjetà
intellettwali u jeskludi ċertu ksur. Sabiex 
jiġi żgurat infurzar effiċjenti tad-drittijiet 
ta’ proprjetà intellettwali, il-kontroll 
doganali għandu jimmira lejn 
vjolazzjonijiet magħżula. Għal dan il-
għan huwa xieraq li jkunu inklużi fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament, minbarra d-
drittijiet diġà koperti mir-Regolament (KE) 
Nru 1383/2003, apparat partikolari 
ddisinnjat biex jaħrab il-miżuri teknoloġiċi 
ta’ protezzjoni (TPMs).

Or. en

Emenda 72
Louis Grech

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Dan ir-Regolament, meta jiġi 
implimentat kompletament, għandu 
jkompli jikkontribwixxi għal suq uniku li 
jiżgura protezzjoni aktar effettiva tad-
detenturi tad-drittijiet, jagħti impetu lill-
kreattività u l-innovazzjoni u jipprovdi lill-
konsumaturi prodotti affidabbli u ta’ 
kwalità għolja, li min-naħa tagħhom 
għandhom isaħħu t-tranżazzjonijiet 
transkonfinali bejn il-konsumaturi, in-
negozji u n-negozjanti.

Or. en
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Emenda 73
Christian Engström

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Kull persuna, kemm jekk tkun detentur 
ta’ dritt ta’ proprjetà intellettwali kif ukoll 
jekk le, li tista’ tiftaħ proċeduri legali 
f’isimha kontra ksur possibbli ta’ dak id-
dritt, għandha tkun intitolata li tissottometti 
applikazzjoni għal azzjoni mill-awtoritajiet 
doganali.

(8) Kull persuna, kemm jekk tkun detentur 
ta’ dritt ta’ trejdmark jew ta’ dritt tal-
awtur kif ukoll jekk le, li tista’ tiftaħ 
proċeduri legali f’isimha kontra ksur 
possibbli ta’ dak id-dritt, għandha tkun 
intitolata li tissottometti applikazzjoni għal 
azzjoni mill-awtoritajiet doganali.

Or. en

Emenda 74
Christian Engström

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet tal-
proprjetà intelletwali jkunu infurzati 
madwar l-Unjoni. ikun xieraq li jkun 
provvedut li, fejn persuna intitolata li 
tissottometti applikazzjoni għal azzjoni 
tfittex l-infurzar ta' dritt ta' proprejtà 
intelletwali li jkopri t-territorju kollu tal-
Unjoni, dik il-persuna tkun tista' titlob lill-
awtoritajiet doganali ta' Stat Memeru li 
jieħdu deċiżjoni li tirrikjedi azzjoni mill-
awtoritajiet doganali ta' dak l-Istati Membri 
u ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor fejn 
ikun imfittex l-infurzar tad-dritt tal-
proprjetà intelletwali.

(9) Sabiex jiġi żgurat infurzar effettiv tad-
drittijiet tal-proprjetà intelletwali madwar 
l-Unjoni. ikun xieraq li jkun provvedut li, 
fejn persuna intitolata li tissottometti 
applikazzjoni għal azzjoni tfittex l-infurzar 
ta' dritt relevanti ta' proprejtà intelletwali li 
jkopri t-territorju kollu tal-Unjoni, dik il-
persuna tkun tista' titlob lill-awtoritajiet 
doganali ta' Stat Memeru li jieħdu 
deċiżjoni li tirrikjedi azzjoni mill-
awtoritajiet doganali ta' dak l-Istati Membri 
u ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor fejn 
ikun imfittex tali infurzar tad-dritt tal-
proprjetà intelletwali.

Or. en
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Emenda 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex ikun żgurat l-infurzar pront tad-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, għandu 
jkun ipprovdut li, f’każ li l-awtoritajiet 
doganali jissuspettaw, fuq il-bażi ta’ provi 
adegwati, li l-oġġetti taħt is-sorveljanza 
tagħhom qegħdin jiksru xi drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali, dawk l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jissospendu r-rilaxx jew 
iżommu l-oġġetti kemm fuq inizjattiva 
tagħhom jew fuq applikazzjoni, sabiex 
jippermettu lill-persuni intitolati li 
jissottomettu applikazzjoni għal azzjoni 
mill-awtoritajiet doganali, li jiftħu 
proċeduri sabiex jiddeterminaw jekk 
inkisirx xi dritt ta’ proprjetà intellettwali.

(10) Biex ikun żgurat l-infurzar pront tad-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, għandu 
jkun ipprovdut li, f’każ li l-awtoritajiet 
doganali jissuspettaw, fuq il-bażi li 
jkollhom raġuni suffiċjenti biex jemmnu 
dan, li l-oġġetti taħt is-sorveljanza 
tagħhom qegħdin jiksru xi drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali, dawk l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jissospendu r-rilaxx jew 
iżommu l-oġġetti kemm fuq inizjattiva 
tagħhom jew fuq applikazzjoni, sabiex 
jippermettu lill-persuni intitolati li 
jissottomettu applikazzjoni għal azzjoni 
mill-awtoritajiet doganali, li jiftħu 
proċeduri sabiex jiddeterminaw jekk 
inkisirx xi dritt ta’ proprjetà intellettwali.

Or. fr

Emenda 76
Christian Engström

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex ikun żgurat l-infurzar pront tad-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, għandu 
jkun ipprovdut li, f’każ li l-awtoritajiet 
doganali jissuspettaw, fuq il-bażi ta’ provi
adegwati, li l-oġġetti taħt is-sorveljanza 
tagħhom qegħdin jiksru xi drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali, dawk l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jissospendu r-rilaxx jew 

(10) Biex ikun żgurat infurzar effettiv u 
legali tad-drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali, għandu jkun ipprovdut li, 
f’każ li l-awtoritajiet doganali jissuspettaw, 
fuq il-bażi ta’ indikazzjonijiet adegwati li 
jirriżultaw mill-proċeduri legali 
applikabbli, li l-oġġetti taħt is-sorveljanza 
tagħhom qegħdin jiksru xi drittijiet ta’ 
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iżommu l-oġġetti kemm fuq inizjattiva 
tagħhom jew fuq applikazzjoni, sabiex 
jippermettu lill-persuni intitolati li 
jissottomettu applikazzjoni għal azzjoni 
mill-awtoritajiet doganali, li jiftħu 
proċeduri sabiex jiddeterminaw jekk 
inkisirx xi dritt ta’ proprjetà intellettwali.

proprjetà intellettwali relevanti, dawk l-
awtoritajiet doganali jistgħu jissospendu r-
rilaxx jew iżommu l-oġġetti kemm fuq 
inizjattiva tagħhom jew fuq applikazzjoni, 
sabiex jippermettu lill-persuni intitolati li 
jissottomettu applikazzjoni għal azzjoni 
mill-awtoritajiet doganali, li jiftħu 
proċeduri sabiex jiddeterminaw jekk 
inkisirx tali dritt ta’ proprjetà intellettwali.

Or. en

Emenda 77
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fejn merkanzija fi tranżitu tkun 
suspettata li tkun imitazzjoni jew kopja ta’ 
prodott protett fl-Unjoni minn dritt ta’ 
proprjetà intellettwali, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jitolbu lid-dikjarant 
jew id-detentur tal-merkanzija jipprovdi 
evidenza adegwata li d-destinazzjoni finali 
tal-merkanzija hija barra t-territorju tal-
Unjoni. Fl-assenza ta’ evidenza adegwata 
għall-kuntrarju, l-awtoritajiet doganali 
għandhom jippresumu possibilità kbira li 
din il-merkanzija tiġi ddevjata lejn is-suq 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta linji gwida li jipprovdu kriterji 
għall-awtoritajiet doganali biex jivvalutaw 
b’mod effettiv ir-riskju tagħhom ta’ bdil 
tar-rotta lejn is-suq tal-Unjoni, filwaqt li 
jikkunsidraw il-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

(Ara l-emendi għall-Artikolu 16 u 17.)
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Ġustifikazzjoni

Peress li r-rapporteur iqis li hemm probabbilità kbira li l-leġiżlazzjoni sostantiva ma tiġix 
emendata biex tkopri is-sempliċi trannżitu ta’ oġġetti li huma imitazzjonijiet jew kopji ta’ 
prodotti protetti fl-UE, huwa jipproponi li din is-salvagwardja addizzjonali tiddaħħal biex jiġi 
evitat li din il-merkanzija tidħol fis-suq intern. Żewġ kundizzjonijiet għandhom jiġu sodisfatti 
sabiex id-dwana tkun tista’ tissospendi r-rilaxx jew il-konfiska ta’ oġġetti: l-oġġetti 
għandhom ikunu ssuspettati li huma faalsifikati jew kopji u l-evidenza pprovduta għandha 
tkun insuffiċjenti.

Emenda 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fejn l-oġġetti li jkunu ssuspettati bi 
ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali 
ma jkunux oġġetti ffalsifikati jew ikkupjati, 
jista’ jkun diffiċli li wieħed jiddetermina 
permezz ta’ sempliċi spezzjoni viżiva mill-
awtoritajiet doganali jekk inkisirx xi dritt 
ta’ proprjetà intelletwali. Għaldaqstant 
huwa xieraq li jkun ipprovdut li jinbdew 
proċeduri, diment li l-partijiet ikkonċernati, 
jiġifieri d-detentur tal-oġġetti u d-detentur 
tad-dritt, jaqblu li jabbandunaw l-oġġetti 
għall-qerda. Għandu jkun f'idejn l-
awtoritajiet kompetenti li jkunu qed 
jittrattaw tali proċeduri biex jiddeterminaw 
jekk inkisirx xi dritt tal-proprjetà 
intelletwali u biex jieħdu d-deċiżjonijiet 
addattati dwar il-ksur tad-drittijiet tal-
proprjetà intelletwali kkonċernati.

(11) Fejn l-oġġetti li jkunu ssuspettati bi 
ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali 
ma jkunux oġġetti ffalsifikati jew ikkupjati, 
jista’ jkun diffiċli li wieħed jiddetermina 
permezz ta’ sempliċi spezzjoni viżiva mill-
awtoritajiet doganali jekk inkisirx xi dritt 
ta’ proprjetà intelletwali. Għaldaqstant 
huwa xieraq li jkun ipprovdut li jinbdew 
proċeduri, diment li l-partijiet ikkonċernati, 
jiġifieri d-dikjarant jew id-detentur tal-
oġġetti u d-detentur tad-dritt, jaqblu li 
jabbandunaw l-oġġetti għall-qerda. Għandu 
jkun f'idejn l-awtoritajiet kompetenti li 
jkunu qed jittrattaw tali proċeduri biex 
jiddeterminaw jekk inkisirx xi dritt tal-
proprjetà intelletwali u biex jieħdu d-
deċiżjonijiet addattati dwar il-ksur tad-
drittijiet tal-proprjetà intelletwali 
kkonċernati.

Or. fr

Emenda 79
Christian Engström
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Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fejn l-oġġetti li jkunu ssuspettati bi 
ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali 
ma jkunux oġġetti ffalsifikati jew ikkupjati, 
jista’ jkun diffiċli li wieħed jiddetermina 
permezz ta’ sempliċi spezzjoni viżiva mill-
awtoritajiet doganali jekk inkisirx xi dritt 
ta’ proprjetà intelletwali. Għaldaqstant 
huwa xieraq li jkun ipprovdut li jinbdew 
proċeduri, diment li l-partijiet 
ikkonċernati, jiġifieri d-detentur tal-
oġġetti u d-detentur tad-dritt, jaqblu li 
jabbandunaw l-oġġetti għall-qerda. 
Għandu jkun f'idejn l-awtoritajiet 
kompetenti li jkunu qed jittrattaw tali 
proċeduri biex jiddeterminaw jekk inkisirx 
xi dritt tal-proprjetà intelletwali u biex 
jieħdu d-deċiżjonijiet addattati dwar il-
ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali 
kkonċernati.

(11) Fejn l-oġġetti li jkunu ssuspettati bi 
ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali 
ma jkunux oġġetti ffalsifikati jew ikkupjati, 
jista’ jkun diffiċli li wieħed jiddetermina 
permezz ta’ sempliċi spezzjoni viżiva mill-
awtoritajiet doganali jekk inkisirx xi dritt 
ta’ proprjetà intelletwali ieħor. 
Għaldaqstant huwa xieraq li jkun ipprovdut 
li jinbdew proċeduri. Għandu jkun f'idejn l-
awtoritajiet kompetenti li jkunu qed 
jittrattaw tali proċeduri biex jiddeterminaw 
jekk inkisirx xi dritt tal-proprjetà 
intelletwali relevanti u biex jieħdu d-
deċiżjonijiet addattati.

Or. en

Emenda 80
Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex il-piż u l-ispejjeż amministrattivi 
jitnaqqsu kemm jista’ jkun, għandha 
tiddaħħal proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar ta’ oġġetti foloz u pirati, li 
tippermetti li l-oġġetti jinqerdu mingħajr il-
qbil tad-detentur tad-dritt. Sabiex jiġu 
stabbiliti l-limiti li taħthom il-kunsinni 
jistgħu jitqiesu bħala kunsinni żgħar, dan 
ir-Regolament għandu jiddelega lill-
Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti mhux 

(13) Biex il-piż u l-ispejjeż amministrattivi 
jitnaqqsu kemm jista’ jkun, għandha 
tiddaħħal proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar ta’ oġġetti foloz u pirati, li 
tippermetti li l-oġġetti jinqerdu mingħajr il-
qbil tad-detentur tad-dritt.
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leġiżlattivi ta’ applikazzjoni ġenerali 
f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Huwa importanti li l-
Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet 
meħtieġa waqt il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti.

Or. de

Emenda 81
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex il-piż u l-ispejjeż amministrattivi 
jitnaqqsu kemm jista’ jkun, għandha 
tiddaħħal proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar ta’ oġġetti foloz u pirati, li 
tippermetti li l-oġġetti jinqerdu mingħajr 
il-qbil tad-detentur tad-dritt. Sabiex jiġu 
stabbiliti l-limiti li taħthom il-kunsinni 
jistgħu jitqiesu bħala kunsinni żgħar, dan 
ir-Regolament għandu jiddelega lill-
Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti mhux 
leġiżlattivi ta’ applikazzjoni ġenerali 
f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Huwa importanti li l-
Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet 
meħtieġa waqt il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti.

(13) Biex il-piż u l-ispejjeż amministrattivi 
jitnaqqsu kemm jista’ jkun, għandha 
tiddaħħal proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar ta’ oġġetti foloz u pirati.

Or. sv

Emenda 82
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex il-piż u l-ispejjeż amministrattivi 
jitnaqqsu kemm jista’ jkun, għandha 
tiddaħħal proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar ta’ oġġetti foloz u pirati, li 
tippermetti li l-oġġetti jinqerdu mingħajr il-
qbil tad-detentur tad-dritt. Sabiex jiġu 
stabbiliti l-limiti li taħthom il-kunsinni 
jistgħu jitqiesu bħala kunsinni żgħar, dan 
ir-Regolament għandu jiddelega lill-
Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti mhux 
leġiżlattivi ta’ applikazzjoni ġenerali 
f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Huwa importanti li l-
Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet 
meħtieġa waqt il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti.

(13) Biex il-piż u l-ispejjeż amministrattivi 
jitnaqqsu kemm jista’ jkun, għandha 
tiddaħħal proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar ta’ oġġetti foloz u pirati, li 
tippermetti li l-oġġetti jinqerdu mingħajr il-
qbil tad-detentur tad-dritt.

Or. en

Emenda 83
Christian Engström

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex il-piż u l-ispejjeż amministrattivi 
jitnaqqsu kemm jista’ jkun, għandha 
tiddaħħal proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar ta’ oġġetti foloz u pirati, li 
tippermetti li l-oġġetti jinqerdu mingħajr il-
qbil tad-detentur tad-dritt. Sabiex jiġu 
stabbiliti l-limiti li taħthom il-kunsinni 
jistgħu jitqiesu bħala kunsinni żgħar, dan 
ir-Regolament għandu jiddelega lill-
Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti mhux 
leġiżlattivi ta’ applikazzjoni ġenerali 
f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Huwa importanti li l-Kummissjoni tagħmel 

(13) Biex il-piż u l-ispejjeż amministrattivi 
jitnaqqsu kemm jista’ jkun, bla ħsara 
għad-drittijiet tal-konsumatur finali li 
jkun informat debitament fi żmien 
raġonevoli dwar il-bażi legali għall-
azzjonijiet meħuda mill-awtoritajiet 
doganali, għandha tiddaħħal proċedura 
speċifika għal kunsinni żgħar ta’ oġġetti 
foloz u piratati, li tippermetti li l-oġġetti 
jinqerdu mingħajr il-qbil tad-detentur tad-
dritt. Sabiex jiġu stabbiliti l-limiti li 
taħthom il-kunsinni jistgħu jitqiesu bħala 
kunsinni żgħar, dan ir-Regolament għandu 
jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li 
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il-konsultazzjonijiet meħtieġa waqt il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti.

tadotta atti mhux leġiżlattivi ta’ 
applikazzjoni ġenerali f’konformità mal-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Huwa 
importanti li l-Kummissjoni tagħmel il-
konsultazzjonijiet pubbliċi meħtieġa waqt 
il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż mal-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur u tad-
drittijiet ċivili u fil-livell tal-esperti.

Or. en

Emenda 84
Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Kummissjoni, meta tkun qiegħda 
tħejji u tfassal atti delegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, 
opportuna u xierqa tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill.

imħassar

Or. de

Emenda 85
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Kummissjoni, meta tkun qiegħda 
tħejji u tfassal atti delegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, 
opportuna u xierqa tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

B’definizzjoni ta’ “kunsinna żgħira” pprovduta fir-Regolament, m’hemmx bżonn ta’ atti 
delegati.

Emenda 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għal aktar ċarezza legali u sabiex jiġu 
protetti l-interessi tal-kummerċjanti 
leġittimi mill-possibbiltà ta’ abbuż tad-
dispożizzjonijiet ta’ infurzar fuq il-
fruntieri, huwa xieraq li jinbidlu l-
iskadenzi għas-sekwestru ta’ oġġetti 
ssuspettati bi ksur ta’ dritt ta’ proprjetà 
intellettwali, il-kundizzjonijiet li taħthom l-
awtoritajiet doganali jistgħu jgħaddu 
informazzjoni lid-detenturi tad-drittijiet, il-
kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-
proċedura li tippermetti l-qerda tal-oġġetti 
taħt il-kontroll doganali għal ksur 
issuspettat tad-drittjiet ta’ proprjetà 
intellettwali minbarra għal oġġetti 
ffalsifikati jew ikkupjati u li tiddaħħal 
dispożizzjoni li tippermetti lid-detentur tal-
oġġetti li jesprimi l-opinjonijiet tiegħu 
qabel l-amministrazzjoni tad-dwana tieħu 
deċiżjoni li taffettwah ħażin.

(15) Għal aktar ċarezza legali u sabiex jiġu 
protetti l-interessi tal-kummerċjanti 
leġittimi mill-possibbiltà ta’ abbuż tad-
dispożizzjonijiet ta’ infurzar fuq il-
fruntieri, huwa xieraq li jinbidlu l-
iskadenzi għas-sekwestru ta’ oġġetti 
ssuspettati bi ksur ta’ dritt ta’ proprjetà 
intellettwali, il-kundizzjonijiet li taħthom l-
awtoritajiet doganali jistgħu jgħaddu 
informazzjoni lid-detenturi tad-drittijiet u 
l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-
proċedura li tippermetti l-qerda tal-oġġetti 
taħt il-kontroll doganali għal ksur 
issuspettat tad-drittjiet ta’ proprjetà 
intellettwali minbarra għal oġġetti 
ffalsifikati jew ikkupjati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir distinzjoni bejn l-operaturi li jikkompletaw il-formalitajiet doganali fuq bażi 
regolari, u l-konsumatur finali. Tal-ewwel huwa familjari mal-proċeduri doganali.
Konsegwentement, għandha tingħata attenzjoni biex ma jiġux stabbiliti proċeduri 
amministrattivi twal li jipprevjenu azzjoni rapida u effiċjenti mill-awtoritajiet doganali 
kkonċernati.
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Emenda 87
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għal aktar ċarezza legali u sabiex jiġu 
protetti l-interessi tal-kummerċjanti 
leġittimi mill-possibbiltà ta’ abbuż tad-
dispożizzjonijiet ta’ infurzar fuq il-
fruntieri, huwa xieraq li jinbidlu l-
iskadenzi għas-sekwestru ta’ oġġetti 
ssuspettati bi ksur ta’ dritt ta’ proprjetà 
intellettwali, il-kundizzjonijiet li taħthom l-
awtoritajiet doganali jistgħu jgħaddu 
informazzjoni lid-detenturi tad-drittijiet, il-
kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-
proċedura li tippermetti l-qerda tal-oġġetti 
taħt il-kontroll doganali għal ksur 
issuspettat tad-drittjiet ta’ proprjetà 
intellettwali minbarra għal oġġetti 
ffalsifikati jew ikkupjati u li tiddaħħal 
dispożizzjoni li tippermetti lid-detentur tal-
oġġetti li jesprimi l-opinjonijiet tiegħu 
qabel l-amministrazzjoni tad-dwana tieħu 
deċiżjoni li taffettwah ħażin.

(15) Għal aktar ċarezza legali u sabiex jiġu 
protetti l-interessi tal-kummerċjanti 
leġittimi mill-possibbiltà ta’ abbuż tad-
dispożizzjonijiet ta’ infurzar fuq il-
fruntieri, huwa xieraq li jinbidlu l-
iskadenzi għas-sekwestru ta’ oġġetti 
ssuspettati bi ksur ta’ dritt ta’ proprjetà 
intellettwali, il-kundizzjonijiet li taħthom l-
awtoritajiet doganali jistgħu jgħaddu 
informazzjoni lid-detenturi tad-drittijiet u 
l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-
proċedura li tippermetti l-qerda tal-oġġetti 
taħt il-kontroll doganali għal ksur 
issuspettat tad-drittjiet ta’ proprjetà 
intellettwali. Fejn l-awtoritajiet doganali 
jieħdu azzjoni wara l-għoti ta’ 
applikazzjoni, huwa xieraq ukoll li 
tiddaħħal dispożizzjoni li tippermetti lid-
detentur tal-oġġetti li jesprimi l-opinjonijiet 
tiegħu qabel l-amministrazzjoni tad-dwana
tissospendi r-rilaxx jew tikkonfiska oġġetti 
li jkunu ssuspettati li kisru d-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali, li mhumiex oġġetti 
ffalsifikati jew ikkupjati, peress li jista’ 
jkun diffiċli għall-awtoritajiet doganali 
biex jiddeterminaw sempliċement billi 
jeżaminawhom viżwalment jekk dritt ta’ 
proprjetà intellettwali nkisirx.

Or. en

(Ara l-emenda għall-Artikolu 16(3)).

Ġustifikazzjoni

Fil-parti l-kbira tal-każijiet l-azzjoni hija bbażata fuq suspett ċar u eventwalment tirriżulta 
ġustifikata. Id-dritt tas-smigħ għalhekk għandu jkun limitat għall-oġġetti għajr dawk 
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falsifikati jew ikkupjati, fejn jista’ jkun iktar diffiċli għall-awtoritajiet doganali li 
jiddeterminaw sempliċement b’eżami viżwali jekk IPR jistax ikun inkiser u każijiet fejn id-
dwana tieħu azzjoni wara li tkun intlaqgħet applikazzjoni, fejn il-kunflitti ta’ interess tal-
partijiet effettwati jistgħu jkunu ta’ rilevanza.

Emenda 88
Christian Engström

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għal aktar ċarezza legali u sabiex jiġu 
protetti l-interessi tal-kummerċjanti 
leġittimi mill-possibbiltà ta’ abbuż tad-
dispożizzjonijiet ta’ infurzar fuq il-
fruntieri, huwa xieraq li jinbidlu l-
iskadenzi għas-sekwestru ta’ oġġetti 
ssuspettati bi ksur ta’ dritt ta’ proprjetà 
intellettwali, il-kundizzjonijiet li taħthom l-
awtoritajiet doganali jistgħu jgħaddu 
informazzjoni lid-detenturi tad-drittijiet, il-
kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-
proċedura li tippermetti l-qerda tal-oġġetti 
taħt il-kontroll doganali għal ksur 
issuspettat tad-drittjiet ta’ proprjetà 
intellettwali minbarra għal oġġetti 
ffalsifikati jew ikkupjati u li tiddaħħal 
dispożizzjoni li tippermetti lid-detentur tal-
oġġetti li jesprimi l-opinjonijiet tiegħu 
qabel l-amministrazzjoni tad-dwana tieħu 
deċiżjoni li taffettwah ħażin.

(15) Għal aktar ċarezza legali u sabiex jiġu 
protetti l-interessi tal-kummerċjanti 
leġittimi mill-possibbiltà ta’ abbuż tad-
dispożizzjonijiet ta’ infurzar fuq il-
fruntieri, huwa xieraq li jinbidlu l-
iskadenzi għas-sekwestru ta’ oġġetti 
ssuspettati bi ksur ta’ dritt ta’ proprjetà 
intellettwali relevanti, il-kundizzjonijiet li 
taħthom l-awtoritajiet doganali jistgħu 
jgħaddu informazzjoni lid-detenturi tad-
drittijiet, il-kundizzjonijiet għall-
applikazzjoni tal-proċedura li tippermetti l-
qerda tal-oġġetti taħt il-kontroll doganali.

Or. en

Emenda 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta wieħed iqis in-natura 
provviżorja u preventiva tal-miżuri adottati 
mill-awtoritajiet doganali f’dan il-qasam u 
l-interessi kunfliġġenti tal-partijiet 
affettwati mill-miżuri, xi aspetti tal-
proċeduri għandhom jiġu adattati sabiex 
jiżguraw applikazzjoni bla problemi tar-
Regolament, filwaqt li jiġu rispettati d-
drittijiet tal-partijiet ikkonċernati. 
Għalhekk, rigward id-diversi notifiki 
previsti mir-Regolament, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jinnotifikaw lill-
persuna l-aktar xierqa, fuq il-bażi tad-
dokumenti dwar it-trattament jew is-
sitwazzjoni doganali fejn jiġu mqiegħda l-
oġġetti. Il-perjodi stipulati f’dan ir-
Regolament għan-notifiki meħtieġa 
għandhom jingħaddu miż-żmien li dawn 
jintbagħtu mill-awtoritajiet doganali 
sabiex il-perjodi kollha ta’ notifika 
mibgħuta lill-partijiet ikkonċernati jiġu 
allinjati. Il-perjodu li jippermetti dritt li 
jinstema’ qabel ma tittieħed deċiżjoni 
negattiva għandu jkun ta’ tlett ijiem ta’ 
xogħol, minħabba li d-detenturi ta’ 
deċiżjonijiet li jagħtu l-applikazzjonijiet 
għall-azzjoni jkunu talbu volontarjament 
lill-awtoritajiet doganali sabiex jieħdu 
azzjoni u li d-dikjaranti jew detenturi tal-
oġġetti għandhom ikunu konxji tas-
sitwazzjoni partikolari tal-oġġetti tagħhom 
meta jitqiegħdu taħt is-sorveljanza tad-
dwana. Fil-każ tal-proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar, fejn il-konsumaturi 
x'aktarx ikunu direttament ikkonċernati u 
ma jistax ikun mistenni l-istess livell ta' 
diliġenza bħal operaturi ekonomiċi oħra li 
normalment ikunu involuti fil-ksib tal-
formalitajiet tad-dwana, dak il-perjodu 
għandu jkun estiż b'mod sinjifikanti.

(16) Meta wieħed iqis in-natura 
provviżorja u preventiva tal-miżuri adottati 
mill-awtoritajiet doganali f’dan il-qasam u 
l-interessi kunfliġġenti tal-partijiet 
affettwati mill-miżuri, xi aspetti tal-
proċeduri għandhom jiġu adattati sabiex 
jiżguraw applikazzjoni bla problemi tar-
Regolament, filwaqt li jiġu rispettati d-
drittijiet tal-partijiet ikkonċernati. 
Għalhekk, rigward id-diversi notifiki 
previsti mir-Regolament, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jinnotifikaw lill-
persuna l-aktar xierqa, fuq il-bażi tad-
dokumenti dwar it-trattament jew is-
sitwazzjoni doganali fejn jiġu mqiegħda l-
oġġetti. Fil-każ tal-proċedura speċifika 
għal kunsinni żgħar, fejn il-konsumaturi 
x'aktarx ikunu direttament ikkonċernati u 
ma jistax ikun mistenni l-istess livell ta' 
diliġenza bħal operaturi ekonomiċi oħra li 
normalment ikunu involuti fil-ksib tal-
formalitajiet tad-dwana, jaqbel li jkun 
stabbilit id-dritt tas-smigħ qabel ma 
tittieħed deċiżjoni mill-awtoritajiet 
doganali.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur finali ma għandux għarfien tajjeb tal-formalitajiet doganali u jeħtieġ jiġi 
protett bl-introduzzjoni tad-dritt tas-smigħ qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni mill-
awtorità doganali.

Emenda 90
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta wieħed iqis in-natura 
provviżorja u preventiva tal-miżuri adottati 
mill-awtoritajiet doganali f’dan il-qasam u 
l-interessi kunfliġġenti tal-partijiet 
affettwati mill-miżuri, xi aspetti tal-
proċeduri għandhom jiġu adattati sabiex 
jiżguraw applikazzjoni bla problemi tar-
Regolament, filwaqt li jiġu rispettati d-
drittijiet tal-partijiet ikkonċernati. 
Għalhekk, rigward id-diversi notifiki 
previsti mir-Regolament, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jinnotifikaw lill-
persuna l-aktar xierqa, fuq il-bażi tad-
dokumenti dwar it-trattament jew is-
sitwazzjoni doganali fejn jiġu mqiegħda l-
oġġetti. Il-perjodi stipulati f’dan ir-
Regolament għan-notifiki meħtieġa 
għandhom jingħaddu miż-żmien li dawn 
jintbagħtu mill-awtoritajiet doganali 
sabiex il-perjodi kollha ta’ notifika 
mibgħuta lill-partijiet ikkonċernati jiġu 
allinjati. Il-perjodu li jippermetti dritt li 
jinstema’ qabel ma tittieħed deċiżjoni 
negattiva għandu jkun ta’ tlett ijiem ta’ 
xogħol, minħabba li d-detenturi ta’ 
deċiżjonijiet li jagħtu l-applikazzjonijiet 
għall-azzjoni jkunu talbu volontarjament 
lill-awtoritajiet doganali sabiex jieħdu 
azzjoni u li d-dikjaranti jew detenturi tal-
oġġetti għandhom ikunu konxji tas-
sitwazzjoni partikolari tal-oġġetti tagħhom 
meta jitqiegħdu taħt is-sorveljanza tad-

(16) Meta wieħed iqis in-natura 
provviżorja u preventiva tal-miżuri adottati 
mill-awtoritajiet doganali f’dan il-qasam u 
l-interessi kunfliġġenti tal-partijiet 
affettwati mill-miżuri, xi aspetti tal-
proċeduri għandhom jiġu adattati sabiex 
jiżguraw applikazzjoni bla problemi tar-
Regolament, filwaqt li jiġu rispettati d-
drittijiet tal-partijiet ikkonċernati. 
Għalhekk, rigward id-diversi notifiki 
previsti mir-Regolament, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jinnotifikaw lill-
persuna l-aktar xierqa, fuq il-bażi tad-
dokumenti dwar it-trattament jew is-
sitwazzjoni doganali fejn jiġu mqiegħda l-
oġġetti. Il-perjodi stipulati f’dan ir-
Regolament għan-notifiki meħtieġa 
għandhom jingħaddu miż-żmien li dawn 
ikunu ġew irċevuti. Il-perjodu li 
jippermetti dritt li jinstema’ qabel ma 
tittieħed deċiżjoni negattiva għandu jkun 
ta’ tlett ijiem ta’ xogħol wara li tkun 
waslet in-notifika, minħabba li d-detenturi 
ta’ deċiżjonijiet li jagħtu l-applikazzjonijiet 
għall-azzjoni jkunu talbu volontarjament 
lill-awtoritajiet doganali sabiex jieħdu 
azzjoni u li d-dikjaranti jew detenturi tal-
oġġetti għandhom ikunu konxji tas-
sitwazzjoni partikolari tal-oġġetti tagħhom 
meta jitqiegħdu taħt is-sorveljanza tad-
dwana. Fil-każ tal-proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar, fejn il-konsumaturi 
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dwana. Fil-każ tal-proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar, fejn il-konsumaturi 
x'aktarx ikunu direttament ikkonċernati u 
ma jistax ikun mistenni l-istess livell ta' 
diliġenza bħal operaturi ekonomiċi oħra li 
normalment ikunu involuti fil-ksib tal-
formalitajiet tad-dwana, dak il-perjodu 
għandu jkun estiż b'mod sinjifikanti.

x'aktarx ikunu direttament ikkonċernati u 
ma jistax ikun mistenni l-istess livell ta' 
diliġenza bħal operaturi ekonomiċi oħra li 
normalment ikunu involuti fil-ksib tal-
formalitajiet tad-dwana, dak il-perjodu 
għandu jkun estiż b'mod sinjifikanti.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi kollha Ewropej tad-deċiżjoni tal-għoti tal-applikazzjoni 
jkollhom l-istess ammont ta’ żmien biex jieħdu azzjoni dwar oġġetti sospiżi jew miżmuma, 
indipendentement miż-żmien li s-servizzi postali jieħdu biex joħorġu d-deċiżjoni tal-
awtoritajiet doganali biex ir-rilaxx jew iż-żamma tagħhom jiġu sospiżi, id-data ta’ skadenza 
biex tittieħed azzjoni għandha tibda tingħadd b’referenza għall-mument meta tasal in-notifika 
ta’ din id-deċiżjoni, u mhux meta tintbagħat.

Emenda 91
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta wieħed iqis in-natura 
provviżorja u preventiva tal-miżuri adottati 
mill-awtoritajiet doganali f’dan il-qasam u 
l-interessi kunfliġġenti tal-partijiet 
affettwati mill-miżuri, xi aspetti tal-
proċeduri għandhom jiġu adattati sabiex 
jiżguraw applikazzjoni bla problemi tar-
Regolament, filwaqt li jiġu rispettati d-
drittijiet tal-partijiet ikkonċernati. 
Għalhekk, rigward id-diversi notifiki 
previsti mir-Regolament, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jinnotifikaw lill-
persuna l-aktar xierqa, fuq il-bażi tad-
dokumenti dwar it-trattament jew is-
sitwazzjoni doganali fejn jiġu mqiegħda l-
oġġetti. Il-perjodi stipulati f’dan ir-
Regolament għan-notifiki meħtieġa 

(16) Meta wieħed iqis in-natura 
provviżorja u preventiva tal-miżuri adottati 
mill-awtoritajiet doganali f’dan il-qasam u 
l-interessi kunfliġġenti tal-partijiet 
affettwati mill-miżuri, xi aspetti tal-
proċeduri għandhom jiġu adattati sabiex 
jiżguraw applikazzjoni bla problemi tar-
Regolament, filwaqt li jiġu rispettati d-
drittijiet tal-partijiet ikkonċernati. 
Għalhekk, rigward id-diversi notifiki 
previsti mir-Regolament, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jinnotifikaw lill-
persuna l-aktar xierqa, fuq il-bażi tad-
dokumenti dwar it-trattament jew is-
sitwazzjoni doganali fejn jiġu mqiegħda l-
oġġetti. Il-perjodi stipulati f’dan ir-
Regolament għan-notifiki meħtieġa 
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għandhom jingħaddu miż-żmien li dawn 
jintbagħtu mill-awtoritajiet doganali sabiex 
il-perjodi kollha ta’ notifika mibgħuta lill-
partijiet ikkonċernati jiġu allinjati. Il-
perjodu li jippermetti dritt li jinstema’ 
qabel ma tittieħed deċiżjoni negattiva 
għandu jkun ta’ tlett ijiem ta’ xogħol, 
minħabba li d-detenturi ta’ deċiżjonijiet li 
jagħtu l-applikazzjonijiet għall-azzjoni 
jkunu talbu volontarjament lill-awtoritajiet 
doganali sabiex jieħdu azzjoni u li d-
dikjaranti jew detenturi tal-oġġetti 
għandhom ikunu konxji tas-sitwazzjoni 
partikolari tal-oġġetti tagħhom meta 
jitqiegħdu taħt is-sorveljanza tad-dwana. 
Fil-każ tal-proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar, fejn il-konsumaturi 
x'aktarx ikunu direttament ikkonċernati u 
ma jistax ikun mistenni l-istess livell ta' 
diliġenza bħal operaturi ekonomiċi oħra li 
normalment ikunu involuti fil-ksib tal-
formalitajiet tad-dwana, dak il-perjodu 
għandu jkun estiż b'mod sinjifikanti.

għandhom jingħaddu miż-żmien li dawn 
jintbagħtu mill-awtoritajiet doganali sabiex 
il-perjodi kollha ta’ notifika mibgħuta lill-
partijiet ikkonċernati jiġu allinjati. Il-
perjodu li jippermetti dritt li jinstema’ 
qabel ma tittieħed deċiżjoni negattiva 
għandu jkun ta’ tlett ijiem ta’ xogħol, 
minħabba li d-detenturi ta’ deċiżjonijiet li 
jagħtu l-applikazzjonijiet għall-azzjoni 
jkunu talbu volontarjament lill-awtoritajiet 
doganali sabiex jieħdu azzjoni u li d-
dikjaranti jew detenturi tal-oġġetti 
għandhom ikunu konxji tas-sitwazzjoni 
partikolari tal-oġġetti tagħhom meta 
jitqiegħdu taħt is-sorveljanza tad-dwana. 
Fil-każ tal-proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar, fejn il-konsumaturi 
x'aktarx ikunu direttament ikkonċernati u 
ma jistax ikun mistenni l-istess livell ta' 
diliġenza bħal operaturi ekonomiċi oħra li 
normalment ikunu involuti fil-ksib tal-
formalitajiet tad-dwana, dak il-perjodu 
għandu jkun estiż b'mod sinjifikanti. Meta 
wieħed iqis l-ammont ta’ xogħol għall-
infurzar tad-dwana li joħloq dan ir-
Regolament, l-awtoritajiet doganali 
għandhom jagħtu preferenza lill-
kunsinni.

Or. en

Emenda 92
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta wieħed iqis in-natura 
provviżorja u preventiva tal-miżuri adottati 
mill-awtoritajiet doganali f’dan il-qasam u 
l-interessi kunfliġġenti tal-partijiet 
affettwati mill-miżuri, xi aspetti tal-
proċeduri għandhom jiġu adattati sabiex 

(16) Meta wieħed iqis in-natura 
provviżorja u preventiva tal-miżuri adottati 
mill-awtoritajiet doganali f’dan il-qasam u 
l-interessi kunfliġġenti tal-partijiet 
affettwati mill-miżuri, xi aspetti tal-
proċeduri għandhom jiġu adattati sabiex 
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jiżguraw applikazzjoni bla problemi tar-
Regolament, filwaqt li jiġu rispettati d-
drittijiet tal-partijiet ikkonċernati. 
Għalhekk, rigward id-diversi notifiki 
previsti mir-Regolament, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jinnotifikaw lill-
persuna l-aktar xierqa, fuq il-bażi tad-
dokumenti dwar it-trattament jew is-
sitwazzjoni doganali fejn jiġu mqiegħda l-
oġġetti. Il-perjodi stipulati f’dan ir-
Regolament għan-notifiki meħtieġa 
għandhom jingħaddu miż-żmien li dawn 
jintbagħtu mill-awtoritajiet doganali sabiex 
il-perjodi kollha ta’ notifika mibgħuta lill-
partijiet ikkonċernati jiġu allinjati. Il-
perjodu li jippermetti dritt li jinstema’ 
qabel ma tittieħed deċiżjoni negattiva
għandu jkun ta’ tlett ijiem ta’ xogħol, 
minħabba li d-detenturi ta’ deċiżjonijiet li 
jagħtu l-applikazzjonijiet għall-azzjoni 
jkunu talbu volontarjament lill-awtoritajiet 
doganali sabiex jieħdu azzjoni u li d-
dikjaranti jew detenturi tal-oġġetti 
għandhom ikunu konxji tas-sitwazzjoni 
partikolari tal-oġġetti tagħhom meta 
jitqiegħdu taħt is-sorveljanza tad-dwana. 
Fil-każ tal-proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar, fejn il-konsumaturi 
x'aktarx ikunu direttament ikkonċernati u 
ma jistax ikun mistenni l-istess livell ta' 
diliġenza bħal operaturi ekonomiċi oħra li 
normalment ikunu involuti fil-ksib tal-
formalitajiet tad-dwana, dak il-perjodu
għandu jkun estiż b'mod sinjifikanti.

jiżguraw applikazzjoni bla problemi tar-
Regolament, filwaqt li jiġu rispettati d-
drittijiet tal-partijiet ikkonċernati. 
Għalhekk, rigward id-diversi notifiki 
previsti mir-Regolament, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jinnotifikaw lill-
persuna l-aktar xierqa, fuq il-bażi tad-
dokumenti dwar it-trattament jew is-
sitwazzjoni doganali fejn jiġu mqiegħda l-
oġġetti. Il-perjodi stipulati f’dan ir-
Regolament għan-notifiki meħtieġa 
għandhom jingħaddu miż-żmien li dawn 
jintbagħtu mill-awtoritajiet doganali sabiex 
il-perjodi kollha ta’ notifika mibgħuta lill-
partijiet ikkonċernati jiġu allinjati. Il-
perjodu li jippermetti dritt li jinstema’ 
qabel is-sospensjoni tar-rilaxx jew il-
konfiska ta’ oġġetti għajr oġġetti 
ffalsifikati jew ikkupjati għandu jkun ta’ 
tlett ijiem ta’ xogħol, fejn dawk li jieħdu
deċiżjonijiet li jagħtu l-applikazzjonijiet 
għall-azzjoni jkunu talbu volontarjament 
lill-awtoritajiet doganali sabiex jieħdu 
azzjoni u li d-dikjaranti jew detenturi tal-
oġġetti għandhom ikunu konxji tas-
sitwazzjoni partikolari tal-oġġetti tagħhom 
meta jitqiegħdu taħt is-sorveljanza tad-
dwana. Fil-każ tal-proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar, fejn il-konsumaturi 
x'aktarx ikunu direttament ikkonċernati u 
ma jistax ikun mistenni l-istess livell ta' 
diliġenza bħal operaturi ekonomiċi oħra li 
normalment ikunu involuti fil-ksib tal-
formalitajiet tad-dwana, jaqbel li jkun 
previst id-dritt tas-smigħ għat-tipi kollha 
ta’ oġġetti u l-perjodu li jippermetti dak 
id-dritt għandu jkun estiż b'mod 
sinjifikanti.

Or. en

(Ara l-emenda għall-Artikolu 16(3)).

Ġustifikazzjoni

Fil-parti l-kbira tal-każijiet l-azzjoni hija bbażata fuq suspett ċar u eventwalment tirriżulta 
ġustifikata. Id-dritt tas-smigħ għalhekk għandu jkun limitat għall-oġġetti għajr dawk 



AM\890182MT.doc PE480.583v02-00

28/121 AM\890182MT.doc PE480.583v02

MT

falsifikati jew ikkupjati, fejn jista’ jkun iktar diffiċli għall-awtoritajiet doganali li 
jiddeterminaw sempliċement b’eżami viżwali jekk IPR jistax ikun inkiser u każijiet fejn id-
dwana tieħu azzjoni wara li tkun intlaqgħet applikazzjoni, fejn il-kunflitti ta’ interess tal-
partijiet effettwati jistgħu jkunu ta’ rilevanza.

Emenda 93
Christian Engström

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta wieħed iqis in-natura 
provviżorja u preventiva tal-miżuri adottati 
mill-awtoritajiet doganali f’dan il-qasam u 
l-interessi kunfliġġenti tal-partijiet 
affettwati mill-miżuri, xi aspetti tal-
proċeduri għandhom jiġu adattati sabiex 
jiżguraw applikazzjoni bla problemi tar-
Regolament, filwaqt li jiġu rispettati d-
drittijiet tal-partijiet ikkonċernati. 
Għalhekk, rigward id-diversi notifiki 
previsti mir-Regolament, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jinnotifikaw lill-
persuna l-aktar xierqa, fuq il-bażi tad-
dokumenti dwar it-trattament jew is-
sitwazzjoni doganali fejn jiġu mqiegħda l-
oġġetti. Il-perjodi stipulati f’dan ir-
Regolament għan-notifiki meħtieġa 
għandhom jingħaddu miż-żmien li dawn 
jintbagħtu mill-awtoritajiet doganali 
sabiex il-perjodi kollha ta’ notifika 
mibgħuta lill-partijiet ikkonċernati jiġu 
allinjati. Il-perjodu li jippermetti dritt li 
jinstema’ qabel ma tittieħed deċiżjoni 
negattiva għandu jkun ta’ tlett ijiem ta’ 
xogħol, minħabba li d-detenturi ta’ 
deċiżjonijiet li jagħtu l-applikazzjonijiet 
għall-azzjoni jkunu talbu volontarjament 
lill-awtoritajiet doganali sabiex jieħdu 
azzjoni u li d-dikjaranti jew detenturi tal-
oġġetti għandhom ikunu konxji tas-
sitwazzjoni partikolari tal-oġġetti tagħhom 
meta jitqiegħdu taħt is-sorveljanza tad-

(16) Meta wieħed iqis in-natura 
provviżorja u preventiva tal-miżuri adottati 
mill-awtoritajiet doganali f’dan il-qasam u 
l-interessi kunfliġġenti tal-partijiet 
affettwati mill-miżuri, xi aspetti tal-
proċeduri għandhom jiġu adattati sabiex 
jiżguraw applikazzjoni bla problemi tar-
Regolament, filwaqt li jiġu rispettati d-
drittijiet tal-partijiet ikkonċernati. 
Għalhekk, rigward id-diversi notifiki 
previsti mir-Regolament, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jinnotifikaw lill-
persuna l-aktar xierqa, fuq il-bażi tad-
dokumenti dwar it-trattament jew is-
sitwazzjoni doganali fejn jiġu mqiegħda l-
oġġetti. Fil-każ tal-proċedura speċifika 
għal kunsinni żgħar, fejn il-konsumaturi 
x'aktarx ikunu direttament ikkonċernati u 
ma jistax ikun mistenni l-istess livell ta' 
diliġenza bħal operaturi ekonomiċi oħra li 
normalment ikunu involuti fit-twettiq tal-
formalitajiet tad-dwana, għandu jiġi 
stabbilit id-dritt li jiġu infurmati 
debitament fi żmien raġonevoli dwar il-
bażi legali għall-azzjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet doganali, kif ukoll id-dritt li 
jinstemgħu qabel ma tittieħed deċiżjoni 
avversa mill-awtoritajiet doganali.
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dwana. Fil-każ tal-proċedura speċifika għal 
kunsinni żgħar, fejn il-konsumaturi 
x'aktarx ikunu direttament ikkonċernati u 
ma jistax ikun mistenni l-istess livell ta' 
diliġenza bħal operaturi ekonomiċi oħra li 
normalment ikunu involuti fil-ksib tal-
formalitajiet tad-dwana, dak il-perjodu 
għandu jkun estiż b'mod sinjifikanti.

Or. en

Emenda 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-awtoritajiet doganali li jirċievu 
applikazjoni għal azzjoni għandhom 
jissospendu r-rilaxx jew il-konfiska ta’ 
dawn l-oġġetti minn pajjiż barra l-
Komunità, u din titpoġġa fi proċedura 
sospensiva sakemm ikun hemm raġuni 
biżżejjed li wieħed jissuspetta li dritt ta’ 
proprjetà intellettwali jkun inkiser.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta inizzjali tal-Kummissjoni għandha tiġi emendata permezz taż-żieda ta’ dettalji 
aktar preċiżi fid-dawl ta’ sentenza li ngħatat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE fil-kawżi 
magħquda C-446/09 u C-495/09.

Emenda 95
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Skont id-"Dikjarazzjoni dwar il-
Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika" 
adottata fil-Konferenza Ministerjali tad-
WTO f'Doha fl-14 ta' Novembru 2001, il-
Ftehim TRIPS jista' u għandu jiġi 
interpretat u implimentat b'mod li 
jappoġġja d-dritt tal-Membri tad-WTO li 
jipproteġu s-saħħa pubblika u, b'mod 
partikolari, li jippromwovu l-aċċess tal-
mediċini għal kulħadd. B'mod partikolari 
fir-rigward ta' mediċini li l-mogħdija 
tagħhom minn dan it-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, bit-trasbord jew mingħajru, 
magazzinaġġ, qsim tat-tagħbija, jew 
tibdiliet fil-mezz jew il-mod ta' trasport, 
huwa biss porzjon ta' vjaġġ sħiħ li jibda u 
jintemm lil hinn mit-territorju tal-Unjoni, l-
awtoritajiet doganali għandhom, meta 
jkunu qed jivvalutaw ir-riskju ta' ksur tad-
drittijiet tal-proprejtà intellettwali, 
jikkunsidraw kull possibilità sostanzjali ta' 
bdil tar-rotta ta' dawn l-oġġetti għas-suq 
tal-Unjoni.

(17) Skont id-"Dikjarazzjoni dwar il-
Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika" 
adottata fil-Konferenza Ministerjali tad-
WTO f'Doha fl-14 ta' Novembru 2001, il-
Ftehim TRIPS jista' u għandu jiġi 
interpretat u implimentat b'mod li 
jappoġġja d-dritt tal-Membri tad-WTO li 
jipproteġu s-saħħa pubblika u, b'mod 
partikolari, li jippromwovu l-aċċess tal-
mediċini għal kulħadd. B'mod partikolari 
fir-rigward ta' mediċini li l-mogħdija 
tagħhom minn dan it-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, bit-trasbord jew mingħajru, 
magazzinaġġ, qsim tat-tagħbija, jew 
tibdiliet fil-mezz jew il-mod ta' trasport, 
huwa biss porzjon ta' vjaġġ sħiħ li jibda u 
jintemm lil hinn mit-territorju tal-Unjoni, l-
awtoritajiet doganali għandhom, meta 
jkunu qed jivvalutaw ir-riskju ta' ksur tad-
drittijiet tal-proprejtà intellettwali, 
jikkunsidraw kull possibilità sostanzjali ta' 
bdil tar-rotta ta' dawn l-oġġetti għas-suq 
tal-Unjoni. Fir-rigward ta’ prodotti 
perikolużi, u b’mod partikolari mediċini 
ffalsifikati kif definit fid-Direttiva 
2011/62/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2011 li temenda d-
Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ 
prodotti mediċinali għall-użu mill-
bniedem, rigward il-prevenzjoni tad-dħul 
fil-katina legali tal-provvista ta' prodotti 
mediċinali falsifikati1, l-awtoritajiet 
doganali tal-Unjoni għandhom ikunu 
jistgħu jirreferu għal dispożizzjonijiet 
oħra tal-liġi tal-Unjoni, u b’mod 
partikolari l-miżuri li tipprovdi l-Direttiva 
2011/62/UE. Il-Kummissjoni għandha 
tanalizza, fi żmien 18-il xahar wara l-
adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, l-
effikaċja tal-miżuri doganali attwali li 
jimmiraw lejn il-ġlieda kontra l-mediċini 
ffalsifikati, u tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, bidliet leġiżlattivi.
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_____________
1 ĠU L 174, 1.7.2011, p. 74.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi kkumbattuti l-mediċini ffalsifikati u biex tissaħħaħ is-sigurtà taċ-ċittadini, filwaqt 
li fl-istess ħin ma jiġix ostakolat l-aċċess għall-mediċini ġeneriċi legali, huwa neċessarju li l-
effikaċja tal-miżuri doganali mmirati lejn mediċini ffalsifikati tiġi standardizzata.

Emenda 96
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Skont id-"Dikjarazzjoni dwar il-
Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika" 
adottata fil-Konferenza Ministerjali tad-
WTO f'Doha fl-14 ta' Novembru 2001, il-
Ftehim TRIPS jista' u għandu jiġi 
interpretat u implimentat b'mod li 
jappoġġja d-dritt tal-Membri tad-WTO li 
jipproteġu s-saħħa pubblika u, b'mod 
partikolari, li jippromwovu l-aċċess tal-
mediċini għal kulħadd. B'mod partikolari 
fir-rigward ta' mediċini li l-mogħdija 
tagħhom minn dan it-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, bit-trasbord jew mingħajru, 
magazzinaġġ, qsim tat-tagħbija, jew 
tibdiliet fil-mezz jew il-mod ta' trasport, 
huwa biss porzjon ta' vjaġġ sħiħ li jibda u 
jintemm lil hinn mit-territorju tal-Unjoni, l-
awtoritajiet doganali għandhom, meta 
jkunu qed jivvalutaw ir-riskju ta' ksur tad-
drittijiet tal-proprejtà intellettwali, 
jikkunsidraw kull possibilità sostanzjali ta' 
bdil tar-rotta ta' dawn l-oġġetti għas-suq 
tal-Unjoni.

(17) Skont id-"Dikjarazzjoni dwar il-
Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika" 
adottata fil-Konferenza Ministerjali tad-
WTO f'Doha fl-14 ta' Novembru 2001, il-
Ftehim TRIPS jista' u għandu jiġi 
interpretat u implimentat b'mod li 
jappoġġja d-dritt tal-Membri tad-WTO li 
jipproteġu s-saħħa pubblika u, b'mod 
partikolari, li jippromwovu l-aċċess tal-
mediċini għal kulħadd. B'mod partikolari 
fir-rigward ta' mediċini li l-mogħdija 
tagħhom minn dan it-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, bit-trasbord jew mingħajru, 
magazzinaġġ, qsim tat-tagħbija, jew 
tibdiliet fil-mezz jew il-mod ta' trasport, 
huwa biss porzjon ta' vjaġġ sħiħ li jibda u 
jintemm lil hinn mit-territorju tal-Unjoni, l-
awtoritajiet doganali għandhom, meta 
jkunu qed jivvalutaw ir-riskju ta' ksur tad-
drittijiet tal-proprejtà intellettwali, 
jikkunsidraw ir-riskju ta' bdil tar-rotta ta' 
dawn l-oġġetti għas-suq tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Skont id-"Dikjarazzjoni dwar il-
Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika" 
adottata fil-Konferenza Ministerjali tad-
WTO f'Doha fl-14 ta' Novembru 2001, il-
Ftehim TRIPS jista' u għandu jiġi 
interpretat u implimentat b'mod li 
jappoġġja d-dritt tal-Membri tad-WTO li 
jipproteġu s-saħħa pubblika u, b'mod 
partikolari, li jippromwovu l-aċċess tal-
mediċini għal kulħadd. B'mod partikolari
fir-rigward ta' mediċini li l-mogħdija 
tagħhom minn dan it-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, bit-trasbord jew mingħajru, 
magazzinaġġ, qsim tat-tagħbija, jew 
tibdiliet fil-mezz jew il-mod ta' trasport, 
huwa biss porzjon ta' vjaġġ sħiħ li jibda u 
jintemm lil hinn mit-territorju tal-Unjoni, l-
awtoritajiet doganali għandhom, meta 
jkunu qed jivvalutaw ir-riskju ta' ksur tad-
drittijiet tal-proprejtà intellettwali, 
jikkunsidraw kull possibilità sostanzjali ta' 
bdil tar-rotta ta' dawn l-oġġetti għas-suq 
tal-Unjoni.

(17) Skont id-"Dikjarazzjoni dwar il-
Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika" 
adottata fil-Konferenza Ministerjali tad-
WTO f'Doha fl-14 ta' Novembru 2001, il-
Ftehim TRIPS jista' u għandu jiġi 
interpretat u implimentat b'mod li 
jappoġġja d-dritt tal-Membri tad-WTO li 
jipproteġu s-saħħa pubblika u, b'mod 
partikolari, li jippromwovu l-aċċess tal-
mediċini għal kulħadd. Mingħajr 
preġudizzju għad-Direttiva 2011/62/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 
ta’ Ġunju 2011 li tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 
2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li 
għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem, rigward il-
prevenzjoni tad-dħul fil-katina legali tal-
provvista ta' prodotti mediċinali 
falsifikati1 fir-rigward ta' mediċini li l-
mogħdija tagħhom minn dan it-territorju 
tal-Unjoni Ewropea, bit-trasbord jew 
mingħajru, magazzinaġġ, qsim tat-tagħbija, 
jew tibdiliet fil-mezz jew il-mod ta' 
trasport, huwa biss porzjon ta' vjaġġ sħiħ li 
jibda u jintemm lil hinn mit-territorju tal-
Unjoni, l-awtoritajiet doganali għandhom, 
meta jkunu qed jivvalutaw ir-riskju ta' ksur 
tad-drittijiet tal-proprejtà intellettwali,
jikkunsidraw kull possibilità sostanzjali ta' 
bdil tar-rotta ta' dawn l-oġġetti għas-suq 
tal-Unjoni. Fi żmien sentejn mill-
adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha teżamina l-
effikaċja tal-azzjonijiet mid-Dwana kontra 
prodotti mediċi ffalsifikati.



AM\890182MT.doc PE480.583v02-00 33/121 AM\

MT

_______________
1 ĠU L 174, 1.7.2011, p. 74. 

Or. fr

Emenda 98
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Skont id-"Dikjarazzjoni dwar il-
Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika" 
adottata fil-Konferenza Ministerjali tad-
WTO f'Doha fl-14 ta' Novembru 2001, il-
Ftehim TRIPS jista' u għandu jiġi 
interpretat u implimentat b'mod li 
jappoġġja d-dritt tal-Membri tad-WTO li 
jipproteġu s-saħħa pubblika u, b'mod 
partikolari, li jippromwovu l-aċċess tal-
mediċini għal kulħadd. B'mod partikolari 
fir-rigward ta' mediċini li l-mogħdija 
tagħhom minn dan it-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, bit-trasbord jew mingħajru, 
magazzinaġġ, qsim tat-tagħbija, jew 
tibdiliet fil-mezz jew il-mod ta' trasport, 
huwa biss porzjon ta' vjaġġ sħiħ li jibda u 
jintemm lil hinn mit-territorju tal-Unjoni, l-
awtoritajiet doganali għandhom, meta 
jkunu qed jivvalutaw ir-riskju ta' ksur 
tad-drittijiet tal-proprejtà intellettwali, 
jikkunsidraw kull possibilità sostanzjali 
ta' bdil tar-rotta ta' dawn l-oġġetti għas-
suq tal-Unjoni.

(17) Skont id-"Dikjarazzjoni dwar il-
Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika" 
adottata fil-Konferenza Ministerjali tad-
WTO f'Doha fl-14 ta' Novembru 2001, il-
Ftehim TRIPS jista' u għandu jiġi 
interpretat u implimentat b'mod li 
jappoġġja d-dritt tal-Membri tad-WTO li 
jipproteġu s-saħħa pubblika u, b'mod 
partikolari, li jippromwovu l-aċċess tal-
mediċini għal kulħadd. B'mod partikolari 
fir-rigward ta' mediċini li l-mogħdija 
tagħhom minn dan it-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, bit-trasbord jew mingħajru, 
magazzinaġġ, qsim tat-tagħbija, jew 
tibdiliet fil-mezz jew il-mod ta' trasport, 
huwa biss porzjon ta' vjaġġ sħiħ li jibda u 
jintemm lil hinn mit-territorju tal-Unjoni, l-
awtoritajiet doganali ma għandhom 
jindaħlu bl-ebda mod fid-drittijiet ta’ 
pajjiżi terzi fir-rigward tal-aċċess għall-
mediċini.

Or. en

Emenda 99
Christian Engström
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Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Skont id-"Dikjarazzjoni dwar il-
Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika" 
adottata fil-Konferenza Ministerjali tad-
WTO f'Doha fl-14 ta' Novembru 2001, il-
Ftehim TRIPS jista' u għandu jiġi 
interpretat u implimentat b'mod li 
jappoġġja d-dritt tal-Membri tad-WTO li 
jipproteġu s-saħħa pubblika u, b'mod
partikolari, li jippromwovu l-aċċess tal-
mediċini għal kulħadd. B'mod partikolari 
fir-rigward ta' mediċini li l-mogħdija 
tagħhom minn dan it-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, bit-trasbord jew mingħajru, 
magazzinaġġ, qsim tat-tagħbija, jew 
tibdiliet fil-mezz jew il-mod ta' trasport, 
huwa biss porzjon ta' vjaġġ sħiħ li jibda u 
jintemm lil hinn mit-territorju tal-Unjoni, l-
awtoritajiet doganali għandhom, meta 
jkunu qed jivvalutaw ir-riskju ta' ksur 
tad-drittijiet tal-proprejtà intellettwali, 
jikkunsidraw kull possibilità sostanzjali 
ta' bdil tar-rotta ta' dawn l-oġġetti għas-
suq tal-Unjoni.

(17) Skont id-"Dikjarazzjoni dwar il-
Ftehim TRIPS u s-Saħħa Pubblika" 
adottata fil-Konferenza Ministerjali tad-
WTO f'Doha fl-14 ta' Novembru 2001, il-
Ftehim TRIPS jista' u għandu jiġi 
interpretat u implimentat b'mod li 
jappoġġja d-dritt tal-Membri tad-WTO li 
jipproteġu s-saħħa pubblika u, b'mod 
partikolari, li jippromwovu l-aċċess tal-
mediċini għal kulħadd. B'mod partikolari 
fir-rigward ta' mediċini li l-mogħdija 
tagħhom minn dan it-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, bit-trasbord jew mingħajru, 
magazzinaġġ, qsim tat-tagħbija, jew 
tibdiliet fil-mezz jew il-mod ta' trasport, 
huwa biss porzjon ta' vjaġġ sħiħ li jibda u 
jintemm lil hinn mit-territorju tal-Unjoni, l-
awtoritajiet doganali għandhom jiżguraw li 
kull miżura meħuda minnhom tkun 
konformi mal-impenji internazzjonali tal-
Unjoni. B’mod partikolari, ma għandha 
titħalla ssir l-ebda konfiska ta’ mediċina 
ġenerika fl-assenza ta’ evidenza ċara u 
konvinċenti ta’ dħul imminenti u 
intenzjonat fis-suq tal-Unjoni, bl-
intenzjoni ta’ bejgħ u konsum mir-
residenti tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 100
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Fid-determinazzjoni tar-riskju ta’ 
bdil fir-rotta lejn is-suq tal-Unjoni ta’ 
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oġġetti fi tranżitu, li d-detentur tad-
drittijiet ikun identifika bħala foloz jew li 
jiksru drittijiet tal-proprjetà intellettwali, 
id-dikjarant, id-detentur jew proprjetarju 
tal-oġġetti għandu jġorr il-piż tal-prova 
tad-destinazzjoni finali tal-oġġetti. Id-
destinazzjoni finali tal-oġġetti għandha 
tiġi preżunta li tkun is-suq tal-Unjoni fl-
assenza ta’ evidenza ċara u konvinċenti 
għall-kuntrarju pprovduta mid-dikjarant, 
id-detentur jew il-proprjetarju tal-oġġetti.

Or. en

Emenda 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Sabiex tiġi intensifikata azzjoni 
kontra vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali, l-Osservatorju 
Ewropew dwar il-Falsifikazzjoni u l-
Piraterija għandu jkollu rwol importanti 
biex jipprovdi lill-awtoritajiet doganali 
informazzjoni utli li tgħinhom jaġixxu 
malajr u b’effikaċja.  

Or. fr

Emenda 102
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Fir-rigward ta’ prodotti perikolużi, 
u b’mod partikolari mediċini ffalsifikati 
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kif definit fid-Direttiva 2011/62/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ 
Ġunju 2011 li temenda d-Direttiva 
2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li 
għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem, rigward il-
prevenzjoni tad-dħul fil-katina legali tal-
provvista ta' prodotti mediċinali 
falsifikati1, l-awtoritajiet doganali tal-
Unjoni għandhom ikunu jistgħu jirreferu 
għal dispożizzjonijiet oħra tal-liġi tal-
Unjoni, u b’mod partikolari l-miżuri li 
tipprovdi d-Direttiva 2011/62/UE. Sa ...*, 
il-Kummissjoni għandha tanalizza, l-
effikaċja tal-miżuri doganali attwali li 
jimmiraw lejn il-ġlieda kontra l-kummerċ 
ta’ mediċini ffalsifikati, u tipproponi, jekk 
ikun meħtieġ, bidliet leġiżlattivi.
_______________
1 ĠU L 174, 1.7.2011, p. 74.
*ĠJ: jekk jogogħbok daħħal id-data: 18-il 
xahar wara l-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 103
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Mediċini li jkollhom trejdmark falz 
jew deskrizzjoni kummerċjali falza 
jirrappreżentaw ħażin l-oriġini u l-livell 
tal-kwalità tagħhom u għalhekk huma 
mediċini ffalsifikati skont id-Direttiva 
2011/62/UE. Għandhom jittieħdu miżuri 
adegwati għall-prevenzjoni li tali prodotti 
u prodotti oħra tas-saħħa li jkollhom 
trejdmark falz jew deskrizzjoni 
kummerċjali falza jaslu għand il-pazjenti 
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jew il-konsumaturi fl-Unjoni. Sa ...*, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
li jenfasizza l-miżuri li biħsiebha tieħu 
skont id-Direttiva 2011/62/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ 
Ġunju 2011 li temenda d-Direttiva 
2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li 
għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem, rigward il-
prevenzjoni tad-dħul fil-katina legali tal-
provvista ta' prodotti mediċinali 
falsifikati1.
______________
1 ĠU L 174, 1.7.2011, p. 74.
*ĠU: jekk jogogħbok daħħal id-data: 24-
il xahar wara d-data ta' l-adozzjoni ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mediċini ffalsifikati u prodotti oħra tas-saħħa jġorru riskji serji għas-saħħa tal-pazjenti u 
għandhom jiġu kkonfiskati irrispettivament mill-pajjiż ta’ destinazzjoni. Id-dwana għandha 
żżomm il-poteri attwali tagħha biex taġixxi kontra mediċini ssuspettati b’falsifikazzjoni fis-
sitwazzjonijiet kollha li fihom oġġetti fi vjolazzjoni tal-liġi jkunu taħt is-superviżjoni tad-
dwana u mhux biss f'sitwazzjonijiet meta oġġetti fi vjolazzjoni tal-liġi jiġu dikjarati għall-
importazzjoni. Din il-proċedura għandha tapplika għall-oġġetti ffalsifikati u ma għandhiex 
tostakola l-kummerċ leġittimu fil-mediċina ġenerika minn produtturi li jbigħu skont il-liġi lil 
klijenti barra mill-Unjoni jew via l-Unjoni.

Emenda 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Minħabba li l-awtoritajiet doganali 
jieħdu azzjoni fuq applikazzjoni minn 
qabel, huwa xieraq li jkun ipprovdut li d-
detentur tad-deċiżjoni li tagħti 
applikazzjoni għal azzjoni mill-awtoritajiet 

(20) Minħabba li l-awtoritajiet doganali 
jieħdu azzjoni fuq applikazzjoni minn 
qabel, huwa xieraq li jkun ipprovdut li d-
detentur tad-deċiżjoni li tagħti 
applikazzjoni għal azzjoni mill-awtoritajiet 
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doganali jirrimborża l-ispejjeż kollha 
mġarrba mill-awtoritajiet doganali waqt l-
azzjoni sabiex jinfurzaw id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali tiegħu. Madankollu, 
dan m’għandux iżomm lid-detentur tad-
deċiżjoni milli jfittex għal kumpens 
mingħand min ikun wettaq il-ksur jew 
mingħand persuni oħrajn li jistgħu jitqiesu 
responsabbli skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru kkonċernat. L-ispejjeż u d-danni 
mġarrba mill-persuni minbarra l-
amministrazzjonijiet doganali bħala riżultat 
ta’ azzjoni doganali, meta l-oġġetti jiġu 
ssekwestrati fuq il-bażi ta’ talba ta’ parti 
terza bbażata fuq il-proprjetà intellettwali, 
għandhom ikunu regolati mil-leġiżlazzjoni 
speċifika f’kull każ partikolari.

doganali jirrimborża l-ispejjeż kollha 
mġarrba mill-awtoritajiet doganali waqt l-
azzjoni sabiex jinfurzaw id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali tiegħu. Madankollu, 
id-detentur tad-deċiżjoni għandu jkollu d-
dritt jitlob kumpens mingħand min ikun 
wettaq il-ksur jew mingħand persuni oħrajn 
li jistgħu jitqiesu responsabbli skont il-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat, 
pereżempju għal ċerti intermedjarji bħal 
trasportaturi. L-ispejjeż u d-danni mġarrba 
mill-persuni minbarra l-
amministrazzjonijiet doganali bħala riżultat 
ta’ azzjoni doganali, meta l-oġġetti jiġu 
ssekwestrati fuq il-bażi ta’ talba ta’ parti 
terza bbażata fuq il-proprjetà intellettwali, 
għandhom ikunu regolati mil-leġiżlazzjoni 
speċifika f’kull każ partikolari.

Or. fr

Emenda 105
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Minħabba li l-awtoritajiet doganali 
jieħdu azzjoni fuq applikazzjoni minn 
qabel, huwa xieraq li jkun ipprovdut li d-
detentur tad-deċiżjoni li tagħti 
applikazzjoni għal azzjoni mill-awtoritajiet 
doganali jirrimborża l-ispejjeż kollha 
mġarrba mill-awtoritajiet doganali waqt l-
azzjoni sabiex jinfurzaw id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali tiegħu. Madankollu, 
dan m’għandux iżomm lid-detentur tad-
deċiżjoni milli jfittex għal kumpens 
mingħand min ikun wettaq il-ksur jew 
mingħand persuni oħrajn li jistgħu jitqiesu 
responsabbli skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru kkonċernat. L-ispejjeż u d-danni 
mġarrba mill-persuni minbarra l-

(20) Minħabba li l-awtoritajiet doganali 
jieħdu azzjoni fuq applikazzjoni minn 
qabel, huwa xieraq li jkun ipprovdut li d-
detentur tad-deċiżjoni li tagħti 
applikazzjoni għal azzjoni mill-awtoritajiet 
doganali jirrimborża l-ispejjeż kollha 
mġarrba mill-awtoritajiet doganali waqt l-
azzjoni sabiex jinfurzaw id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali tiegħu. Madankollu, 
dan m’għandux iżomm lid-detentur tad-
deċiżjoni milli jfittex għal kumpens 
mingħand min ikun wettaq il-ksur jew 
mingħand persuni oħrajn, inklużi 
intermedjarji bħal trasportaturi jew 
spedituri ta’ merkanzija (freight 
forwarders), li jistgħu jitqiesu responsabbli 
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amministrazzjonijiet doganali bħala riżultat 
ta’ azzjoni doganali, meta l-oġġetti jiġu 
ssekwestrati fuq il-bażi ta’ talba ta’ parti 
terza bbażata fuq il-proprjetà intellettwali, 
għandhom ikunu regolati mil-leġiżlazzjoni 
speċifika f’kull każ partikolari.

skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat. L-ispejjeż u d-danni mġarrba 
mill-persuni minbarra l-
amministrazzjonijiet doganali bħala riżultat 
ta’ azzjoni doganali, meta l-oġġetti jiġu 
ssekwestrati fuq il-bażi ta’ talba ta’ parti 
terza bbażata fuq il-proprjetà intellettwali, 
għandhom ikunu regolati mil-leġiżlazzjoni 
speċifika f’kull każ partikolari.

Or. en

Emenda 106
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Minħabba li l-awtoritajiet doganali 
jieħdu azzjoni fuq applikazzjoni minn 
qabel, huwa xieraq li jkun ipprovdut li d-
detentur tad-deċiżjoni li tagħti 
applikazzjoni għal azzjoni mill-awtoritajiet 
doganali jirrimborża l-ispejjeż kollha 
mġarrba mill-awtoritajiet doganali waqt l-
azzjoni sabiex jinfurzaw id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali tiegħu. Madankollu, 
dan m’għandux iżomm lid-detentur tad-
deċiżjoni milli jfittex għal kumpens 
mingħand min ikun wettaq il-ksur jew 
mingħand persuni oħrajn li jistgħu jitqiesu 
responsabbli skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru kkonċernat. L-ispejjeż u d-danni 
mġarrba mill-persuni minbarra l-
amministrazzjonijiet doganali bħala riżultat 
ta’ azzjoni doganali, meta l-oġġetti jiġu 
ssekwestrati fuq il-bażi ta’ talba ta’ parti 
terza bbażata fuq il-proprjetà intellettwali, 
għandhom ikunu regolati mil-leġiżlazzjoni 
speċifika f’kull każ partikolari.

(20) Minħabba li l-awtoritajiet doganali 
jieħdu azzjoni fuq applikazzjoni minn 
qabel, huwa xieraq li jkun ipprovdut li d-
detentur tad-deċiżjoni li tagħti 
applikazzjoni għal azzjoni mill-awtoritajiet 
doganali jirrimborża l-ispejjeż kollha 
mġarrba mill-awtoritajiet doganali waqt l-
azzjoni sabiex jinfurzaw id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali tiegħu. Madankollu, 
dan m’għandux iżomm lid-detentur tad-
deċiżjoni milli jfittex għal kumpens 
mingħand min ikun wettaq il-ksur jew 
mingħand persuni oħrajn li jistgħu jitqiesu 
responsabbli skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru kkonċernat. Madankollu, il-
kumpaniji tat-trasport tal-merkanzija 
għandhom, taħt ċerti ċirkostanzi, isiru 
direttament responsabbli għall-ispejjeż 
kollha raġonevoli li jġarrbu l-awtoritajiet 
doganali u d-detenturi tad-drittijiet meta 
jinfurzaw drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali. L-ispejjeż u d-danni mġarrba 
mill-persuni minbarra l-
amministrazzjonijiet doganali bħala riżultat 
ta’ azzjoni doganali, meta l-oġġetti jiġu 
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ssekwestrati fuq il-bażi ta’ talba ta’ parti 
terza bbażata fuq il-proprjetà intellettwali, 
għandhom ikunu regolati mil-leġiżlazzjoni 
speċifika f’kull każ partikolari.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kumpaniji tat-trasport tal-merkanzija bla ma jridu għandhom rwol ċentrali fl-importazzjoni 
ta' oġġetti illegali u ffalsifikati fl-UE. Ma jistgħux jintalbu li jindividwaw dawn it-tip ta' 
oġġetti. Jistgħu, iżda, jikkontribwixxu biex jipproteġu l-UE kontra l-importazzjoni ta' dawn it-
tip ta' oġġetti jekk ikunu infurmati, fl-istadju preparatorju tal-ispedizzjoni, dwar kwalunkwe 
ksur tal-marka kummerċjali preċedenti li tkun saret minn min se jirċievi l-oġġetti li huma 
jkunu qed jittrasportaw.

Emenda 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistema ta’ sanzjonijiet 
effettivi, proporzjonati, dissważivi u 
armonizzati sabiex jiżguraw li tittieħed 
azzjoni aktar koerenti u kkoordinata aħjar 
biex jiġi evitat u kkastigat ksur tad-dritt 
tal-proprjetà intellettwali u li l-
konsumaturi tal-UE jkunu protetti b’mod 
xieraq. 

Or. it

Emenda 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-elementi tal-bażi ta’ dejta elenkati 
hawn għandhom jiġu definiti fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni: l-entità li se 
tikkontrolla u timmaniġġja l-bażi ta’ dejta 
u l-entità inkarigata biex tiżgura s-sigurtà 
tal-ipproċessar tad-dejta miġbura fil-bażi 
tad-dejta. L-introduzzjoni ta’ kwalunkwe 
tip ta’ interoperabilità jew skambju 
possibbli qabel kollox għandha tkun 
konformi mal-prinċipju tal-limitazzjoni 
tal-iskop, jiġifieri li d-dejta għandha 
tintuża għall-iskop li għalih tkun ġiet 
stabbilita l-bażi ta’ dejta, u l-ebda 
skambju jew interkonnessjoni oħra ma 
għandha tkun permessa barra dan l-
iskop.

Or. en

Emenda 109
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) L-Istati Membri dejjem qed 
jiffaċċjaw aktar riżorsi limitati fil-qasam 
tad-dwana. Għalhekk, kull regolament 
ġdid ma għandux jirriżulta f’piżijiet 
finanzjarji addizzjonali għall-awtoritajiet 
nazzjonali. Il-promozzjoni ta’ teknoloġiji 
u strateġiji ġodda ta’ ġestjoni tar-riskju 
biex jiġu massimizzati r-riżorsi disponibbli 
għall-awtoritajiet nazzjonali għandha tiġi 
appoġġjata,

Or. en
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Emenda 110
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għal azzjoni 
mill-awtoritajiet doganali meta oġġetti 
suspettati bi ksur tad-dritt ta’ proprjetà 
intellettwali jinġiebu ġewwa jew jinħarġu 
barra t-territorju doganali tal-Unjoni u 
huma, jew kellhom ikunu, soġġetti għal 
superviżjoni doganali fi ħdan it-territorju 
doganali tal-Unjoni.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għal azzjoni 
mill-awtoritajiet doganali meta oġġetti 
suspettati bi ksur tad-drittijiet speċifiċi ta’ 
proprjetà intellettwali definiti fl-Artikolu 2 
jinġiebu ġewwa jew jinħarġu barra t-
territorju doganali tal-Unjoni u huma, jew 
kellhom ikunu, soġġetti għal superviżjoni 
doganali fi ħdan it-territorju doganali tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 111
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan id-dokument ma għandux 
japplika għal merkanzija fi tranżitu, 
jiġifieri prodotti li jgħaddu mit-territorju 
tal-Unjoni, bi trażbord jew mingħajru,
magazzinaġġ, qsim tat-tagħbija, jew 
tibdiliet fil-mezz jew il-mod ta' trasport, li 
għalihom tranżitu mill-Unjoni huwa biss 
porzjon minn vjaġġ sħiħ li jibda u jispiċċa 
’l barra mit-territorju tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 112
Anna Hedh
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
għal oġġetti ta’ natura mhux kummerċjali li 
jkunu fil-bagalji personali tal-vjaġġaturi.

4. Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
għal oġġetti ta’ natura mhux kummerċjali li 
jkunu fil-bagalji personali tal-vjaġġaturi, 
sakemm ma jkunx hemm indikazzjonijiet
materjali li jissuġġerixxu li l-oġġetti huma 
parti mit-traffiku kummerċjali.

Or. en

Emenda 113
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
għal oġġetti ta’ natura mhux kummerċjali 
li jkunu fil-bagalji personali tal-
vjaġġaturi.

4. Dan ir-Regolament ma għandux japplika 
fejn il-bagoll personali ta' vjaġġatur ikun 
fih oġġetti ta’ natura mhux kummerċjali 
fil-limiti tal-konċessjoni ta' ħelsien mid-
dazju u ma jkun hemm ebda indikazzjoni 
materjali li tissuġġerixxi li l-merkanzija 
tkun parti minn traffiku kummerċjali. 

Or. en

Emenda 114
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) brevetta kif prevista mil-leġiżlazzjoni 
ta’ Stat Membru;

imħassar
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Or. en

Emenda 115
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ċertifikat ta’ protezzjoni supplementari 
għal oġġetti mediċinali kif previst fir-
Regolament (KE) Nru 469/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

imħassar

Or. en

Emenda 116
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ċertifikat ta’ protezzjoni supplementari 
għal prodotti ta’ protezzjoni tal-pjanti kif 
previst fir-Regolament (KE) Nru 1610/96 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

imħassar

Or. en

Emenda 117
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) dritt għal varjetajiet ta’ pjanti tal-
Komunità kif previst fir-Regolament tal-

imħassar
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Kunsill (KE) Nru 2100/94;

Or. en

Emenda 118
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) dritt għal varjetajiet ta’ pjanti kif 
previst fil-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru;

imħassar

Or. en

Emenda 119
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) topografija ta’ prodott semikunduttur 
kif previst fil-leġiżlazzjoni ta’ Stat 
Membru;

imħassar

Or. en

Emenda 120
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) mudell ta’ utilità kif previst fil-
leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru;

imħassar
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Or. en

Emenda 121
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) mudell ta’ utilità kif previst fil-
leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru;

(k) mudell ta’ utilità sakemm din hija 
protetta bħala dritt għal proprjetà 
intellettwali esklussiv mil-leġiżlazzjoni ta’ 
Stat Membru;

Or. sv

Emenda 122
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt l – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) marka kummerċjali sakemm din hija 
protetta bħala dritt għal proprjetà 
intellettwali esklussiv mil-leġiżlazzjoni ta’ 
Stat Membru;

imħassar

Or. en

Emenda 123
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 − punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) kwalunkwe dritt ieħor li hu stabbilit 
bħala dritt għal proprjetà intellettwali 

imħassar
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esklussiv mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni hi maħsuba li tkopri kwalunkwe drittijiet esklussivi addizzjonali, u għalhekk 
hi estensjoni potenzjali taż-żona protetta. Mhux possibbli li tantiċipa liema drittijiet, fil-futur, 
jistgħu jkunu suġġetti għar-Regolament propost u konsegwentement mhux possibbli tevalwa 
jekk hux meħtieġ intervent tad-dwana jew le.

Emenda 124
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 − punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) kwalunkwe dritt ieħor li hu stabbilit 
bħala dritt għal proprjetà intellettwali 
esklussiv mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 125
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) disinn irreġistrat fi Stat Membru; (b) disinn irreġistrat fi Stat Membru jew 
minn entità multi-statali, bħall-Uffiċċju 
Benelux għall-Proprjetà Intellettwali;

Or. en

Emenda 126
Matteo Salvini
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) oġġetti li jkunu suġġetti ta' azzjoni li 
tikser il-marka kummerċjali u jkollhom 
marka kumerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni, li tkun identika għal 
marka kummerċjali li tkun irreġistrata 
b'mod validu fir-rigward tal-istess tip ta' 
oġġett, jew li ma tkunx tista' tingħaraf mill-
aspetti essenzjali tagħha minn tali marka 
kumerċjali;

(a) oġġetti li jiksru l-marka kummerċjali u 
li jkollhom marka kumerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni, li tkun identika għal 
marka kummerċjali li tkun irreġistrata 
b'mod validu fir-rigward tal-istess tip ta' 
oġġett, jew li ma tkunx tista' tingħaraf mill-
aspetti essenzjali tagħha minn tali marka 
kumerċjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tal-interpretazzjoni legali tat-test.

Emenda 127
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) oġġetti li jkunu suġġetti ta' azzjoni li 
tikser il-marka kummerċjali u jkollhom 
marka kumerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni, li tkun identika għal 
marka kummerċjali li tkun irreġistrata 
b'mod validu fir-rigward tal-istess tip ta' 
oġġett, jew li ma tkunx tista' tingħaraf mill-
aspetti essenzjali tagħha minn tali marka 
kumerċjali;

(a) oġġetti li kienu suġġetti ta' ksur tal-
marka kummerċjali fl-Istat Membru fejn 
instabu l-oġġetti u jkollhom marka 
kumerċjali mingħajr awtorizzazzjoni, li 
tkun identika għal marka kummerċjali li 
tkun irreġistrata b'mod validu fir-rigward 
tal-istess tip ta' oġġett, jew li ma tkunx 
tista' tingħaraf mill-aspetti essenzjali 
tagħha minn tali marka kumerċjali;

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li din hija infrazzjoni li titlob miżuri doganali, i.e. li dan mhux każ ta' 
'manifattura fittizja'.
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Emenda 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – punt 5.1 – parti intraduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

oġġetti li jkunu suġġetti ta' azzjoni li tikser 
il-marka kummerċjali u jkollhom marka 
kumerċjali mingħajr awtorizzazzjoni, li 
tkun identika għal marka kummerċjali li 
tkun irreġistrata b'mod validu fir-rigward 
tal-istess tip ta' oġġett, jew li ma tkunx 
tista' tingħaraf mill-aspetti essenzjali 
tagħha minn tali marka kumerċjali;

oġġetti, inkluż l-imballaġġ jew l-
ippakkjar, li jkunu suġġetti ta' azzjoni li 
tikser il-marka kummerċjali u jkollhom 
mingħajr awtorizzazzjoni marka li tkun 
identika għal marka kummerċjali li tkun 
irreġistrata b'mod validu fir-rigward tal-
istess tip ta' oġġett li għalihom din il-
marka kummerċjali hi reġistrata, jew li 
ma tkunx tista' tingħaraf mill-aspetti 
essenzjali tagħha minn tali marka 
kumerċjali;

Or. fr

Emenda 129
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) oġġetti li jkunu suġġetti ta' azzjoni li 
tikser il-marka kummerċjali u jkollhom 
marka kumerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni, li tkun identika għal 
marka kummerċjali li tkun irreġistrata 
b'mod validu fir-rigward tal-istess tip ta' 
oġġett, jew li ma tkunx tista' tingħaraf mill-
aspetti essenzjali tagħha minn tali marka 
kumerċjali;

(a) oġġetti li jiksru l-marka kummerċjali u 
li jkollhom marka kumerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni, li tkun identika għal 
marka kummerċjali li tkun irreġistrata 
b'mod validu fir-rigward tal-istess tip ta' 
oġġett, jew li ma tkunx tista' tingħaraf mill-
aspetti essenzjali tagħha minn tali marka 
kumerċjali;

Or. en
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Emenda 130
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) oġġetti li jkunu suġġetti ta' azzjoni li 
tikser il-marka kummerċjali u jkollhom 
marka kumerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni, li tkun identika għal 
marka kummerċjali li tkun irreġistrata 
b'mod validu fir-rigward tal-istess tip ta' 
oġġett, jew li ma tkunx tista' tingħaraf mill-
aspetti essenzjali tagħha minn tali marka 
kumerċjali;

(a) oġġetti, inkluż imballaġġ, li jkunu 
suġġetti ta' azzjoni li tikser il-marka 
kummerċjali u jkollhom marka kumerċjali 
mingħajr awtorizzazzjoni, li tkun identika 
għal marka kummerċjali li tkun irreġistrata 
b'mod validu fir-rigward tal-istess tip ta' 
oġġett, jew li ma tkunx tista' tingħaraf mill-
aspetti essenzjali tagħha minn tali marka 
kumerċjali u għalhekk jiksru d-drittijiet 
tad-detentur skont il-liġi nazzjonali tal-
istat li qed jimporta;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iġib it-test konformi mad-definizzjoni ta' oġġetti ffalsifikati fl-Artikolu 51 tal-Konvenzjoni 
TRIPS.

Emenda 131
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) oġġetti li jkunu suġġetti ta' azzjoni li 
tikser il-marka kummerċjali u jkollhom 
marka kumerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni, li tkun identika għal 
marka kummerċjali li tkun irreġistrata 
b'mod validu fir-rigward tal-istess tip ta' 
oġġett, jew li ma tkunx tista' tingħaraf mill-
aspetti essenzjali tagħha minn tali marka 
kumerċjali;

(a) kwalunkwe oġġett, inkluż imballaġġ, li 
jġib marka kumerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni, li tkun identika għal 
marka kummerċjali li tkun irreġistrata 
b'mod validu fir-rigward tal-istess tip ta' 
oġġett, jew li ma tkunx tista' tingħaraf mill-
aspetti essenzjali tagħha minn tali marka 
kumerċjali, u li għalhekk jikser id-drittijiet 
ta' sid il-marka kummerċjali kkonċernata 
fil-pajjiż tal-importazzjoni;.
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Or. en

Emenda 132
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – punt 5.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.1 oġġetti li jkunu suġġetti ta' azzjoni li 
tikser il-marka kummerċjali u jkollhom 
marka kumerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni, li tkun identika għal 
marka kummerċjali li tkun irreġistrata 
b'mod validu fir-rigward tal-istess tip ta' 
oġġett, jew li ma tkunx tista' tingħaraf mill-
aspetti essenzjali tagħha minn tali marka 
kumerċjali;

5.1 oġġetti, inklużi l-ippakkjar tagħhom, 
kwalunkwe sinjal ta' marka kummerċjali 
oħra (logo, tikketta, sticker, fuljett, 
istruzzjonijiet għat-tħaddim, dokument ta' 
garanzija li jġib is-sinjal inkwistjoni) anke 
jekk ippreżentat separatament, u l-
imballaġġ tagħhom li jkunu suġġetti ta' 
azzjoni li tikser il-marka kummerċjali u 
jkollhom marka kumerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni, li tkun identika għal 
marka kummerċjali li tkun irreġistrata 
b'mod validu fir-rigward tal-istess tip ta' 
oġġett, jew li ma tkunx tista' tingħaraf mill-
aspetti essenzjali tagħha minn tali marka 
kumerċjali;

Or. fr

Emenda 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – punt 5.1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.1a. kwalunkwe imballaġġ, tikketta, 
sticker, fuljett, istruzzjonijiet għat-
tħaddim, dokument ta' garanzija jew 
oġġett ieħor simili, anke jekk ippreżentat 
separatament, li hu suġġett ta' azzjoni li 
tikser il-marka kummerċjali u li tinkludi 
marka identika għal marka kummerċjali 
valida rreġistrata, jew li ma tistax 
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tingħaraf fl-aspetti essenzjali tagħha 
minn din il-marka kummerċjali, għall-użu 
tal-istess tip ta' oġġetti li għalihom il-
marka kummerċjali tkun ġiet reġistrata;

Or. fr

Emenda 134
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) oġġetti li jkunu suġġetti ta' azzjoni li 
tikser indikazzjoni ġeografika u jkollhom 
jew ikunu deskritti bl-isem jew it-terminu 
protett fir-rigward ta' dik l-indikazzjoni 
ġeografika;

(b) oġġetti li jiksru indikazzjoni ġeografika 
u jkollhom jew ikunu deskritti bl-isem jew 
it-terminu protett fir-rigward ta' dik l-
indikazzjoni ġeografika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tal-interpretazzjoni legali tat-test.

Emenda 135
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) oġġetti li jkunu suġġetti ta' azzjoni li 
tikser indikazzjoni ġeografika u jkollhom 
jew ikunu deskritti bl-isem jew it-terminu 
protett fir-rigward ta' dik l-indikazzjoni 
ġeografika;

(b) oġġetti li kienu suġġetti ta' ksur ta' 
indikazzjoni ġeografika fl-Istat Membru 
fejn l-oġġetti instabu u jkollhom jew ikunu 
deskritti bl-isem jew it-terminu protett fir-
rigward ta' dik l-indikazzjoni ġeografika;

Or. sv
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li din hija infrazzjoni li titlob miżuri doganali, i.e. li dan mhux każ ta' 
'manifattura fittizja'.

Emenda 136
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) oġġetti li jkunu suġġetti ta' azzjoni li
tikser indikazzjoni ġeografika u jkollhom 
jew ikunu deskritti bl-isem jew it-terminu 
protett fir-rigward ta' dik l-indikazzjoni 
ġeografika;

(b) oġġetti li jiksru indikazzjoni ġeografika 
u jkollhom jew ikunu deskritti bl-isem jew 
it-terminu protett fir-rigward ta' dik l-
indikazzjoni ġeografika;

Or. en

Emenda 137
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. 'oġġetti kkuppjati' tfisser oġġetti li jkunu
suġġetti ta' azzjoni li tikser il-dritt tal-
awtur jew dritt relatat jew disinn u li jkunu 
jew ikun fihom kopji li jkunu saru 
mingħajr il-kunsens tad-detentur tad-dritt 
tal-awtur jew dritt relatat jew disinn, ikunx 
irreġistrat jew le, jew ta' persuna 
awtorizzata minn dak id-detentur fil-pajjiż 
tal-produzzjoni;

6. 'oġġetti kkuppjati' tfisser oġġetti li kienu
suġġetti ta' ksur tad-dritt tal-awtur jew dritt 
relatat jew disinn fl-Istat Membru fejn 
ikunu nstabu l-oġġetti u li jkunu jew ikun 
fihom kopji li jkunu saru mingħajr il-
kunsens tad-detentur tad-dritt tal-awtur jew 
dritt relatat jew disinn, ikunx irreġistrat jew 
le, jew ta' persuna awtorizzata minn dak id-
detentur fil-pajjiż tal-produzzjoni;

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li din hija infrazzjoni li titlob miżuri doganali, i.e. li dan mhux każ ta' 
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'manifattura fittizja'.

Emenda 138
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) 'oġġetti kkuppjati' tfisser oġġetti li 
jkunu suġġetti ta' azzjoni li tikser il-dritt 
tal-awtur jew dritt relatat jew disinn u li 
jkunu jew ikun fihom kopji li jkunu saru 
mingħajr il-kunsens tad-detentur tad-dritt 
tal-awtur jew dritt relatat jew disinn, ikunx 
irreġistrat jew le, jew ta' persuna 
awtorizzata minn dak id-detentur fil-pajjiż 
tal-produzzjoni;

(6) 'oġġetti bid-dritt tal-awtur ikkuppjati' 
tfisser kwalunkwe oġġett li jkun sar kopji 
tiegħu mingħajr il-kunsens tad-detentur 
tad-dritt fil-pajjiż fejn ġie prodott  u li 
jkun magħmul direttament jew 
indirettament minn artiklu fejn il-kopji li 
saru jikkostitwixxu ksur tad-dritt tal-awtur 
jew dritt relatat skont il-liġi fil-pajjiż tal-
importazzjoni;

Or. en

Emenda 139
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) ‘oġġetti suspettati bi ksur tad-dritt ta’ 
proprjetà intellettwali’ tfisser oġġetti li 
dwarhom ikun hemm evidenza adegwata
sabiex tissodisfa lill-awtoritajiet doganali li 
l-oġġetti, fl-Istat Membru fejn jinstabu 
dawn l-oġġetti, huma prima facie:

(7) ‘oġġetti suspettati bi ksur tad-dritt ta’ 
proprjetà intellettwali’ tfisser oġġetti li 
dwarhom ikun hemm bażi raġonevoli
sabiex tissodisfa lill-awtoritajiet doganali li 
l-oġġetti, fl-Istat Membru fejn jinstabu 
dawn l-oġġetti, huma prima facie:

Or. en

Emenda 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. ‘oġġetti suspettati bi ksur tad-dritt ta’ 
proprjetà intellettwali’ tfisser oġġetti li 
dwarhom ikun hemm evidenza adegwata
sabiex tissodisfa lill-awtoritajiet doganali li 
l-oġġetti, fl-Istat Membru fejn jinstabu 
dawn l-oġġetti, huma prima facie:

7. ‘oġġetti suspettati bi ksur tad-dritt ta’ 
proprjetà intellettwali’ tfisser oġġetti li 
dwarhom ikun hemm raġunijiet suffiċjenti
sabiex tissodisfa lill-awtoritajiet doganali li 
l-oġġetti, fl-Istat Membru fejn jinstabu 
dawn l-oġġetti, huma prima facie:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhux possibbli li tissuspetta li l-oġġetti jiksru d-dritt tal-proprjetà intellettwali u fl-istess ħin 
titlob li jkun hemm evidenza xierqa.

Emenda 141
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) ‘oġġetti suspettati bi ksur tad-dritt ta’ 
proprjetà intellettwali’ tfisser oġġetti li 
dwarhom ikun hemm evidenza adegwata
sabiex tissodisfa lill-awtoritajiet doganali li 
l-oġġetti, fl-Istat Membru fejn jinstabu 
dawn l-oġġetti, huma prima facie:

(7) ‘oġġetti suspettati bi ksur tad-dritt ta’ 
proprjetà intellettwali’ tfisser oġġetti li 
dwarhom ikun hemm indikazzjonijiet
adegwati fuq il-bażi tal-proċeduri legali 
applikabbli li tissodisfa lill-awtoritajiet 
doganali li l-oġġetti, fl-Istat Membru fejn 
jinstabu dawn l-oġġetti, huma prima facie:

Or. en

Emenda 142
Matteo Salvini
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) oġġetti li jkunu suġġetti għal azzjoni li 
tikser id-dritt ta’ proprjetà intellettwali 
skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ dak l-Istat 
Membru;

(a) oġġetti li jiksru d-dritt ta’ proprjetà 
intellettwali skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ 
dak l-Istat Membru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tal-interpretazzjoni legali tat-test.

Emenda 143
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) oġġetti li jkunu suġġetti għal azzjoni li 
tikser id-dritt ta’ proprjetà intellettwali 
skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ dak l-Istat
Membru;

(a) oġġetti li jkunu suġġetti għal azzjoni li 
tikser id-dritt ta’ proprjetà intellettwali fl-
Istat Membru fejn ikunu nstabu l-oġġetti;

Or. en

Emenda 144
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) oġġetti li jkunu suġġetti għal azzjoni li 
tikser id-dritt ta’ proprjetà intellettwali 
skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ dak l-Istat 
Membru;

(a) oġġetti li jiksru d-dritt ta’ proprjetà 
intellettwali skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ 
dak l-Istat Membru, jew tal-pajjiżi tal-
oriġini jew ta' destinazzjoni tal-oġġetti;
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Or. en

Emenda 145
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) oġġetti li jkunu suġġetti għal azzjoni li 
tikser id-dritt ta’ proprjetà intellettwali 
skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ dak l-Istat 
Membru;

(a) oġġetti b'marka kummerċjali 
ffalsifikata jew oġġetti bid-dritt tal-awtur 
ikkuppjat li jkunu suġġetti għal azzjoni 
intellettwali skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ 
dak l-Istat Membru;

Or. en

Emenda 146
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) apparat, prodotti jew komponenti li
jaħrab kwalunkwe teknoloġija, apparat jew 
komponent li, matul il-kors normali tal-
operazzjoni tiegħu, jipprevjeni jew
jillimita atti fir-rigward ta’ xogħlijiet li 
mhumiex awtorizzati mid-detentur tad-
dritt ta’ kwalunkwe dritt tal-awtur jew dritt
relatat mad-dritt tal-awtur u li jikser id-
dritt tal-proprjetà intellettwali ta’ dak l-Istat 
Membru;

(b) apparat, prodotti jew komponenti 
partikolari mfassal biex jaħrab miżuri ta’ 
protezzjoni teknoloġiċi (TPMs) fi
kwalunkwe teknoloġija, apparat jew 
komponent u li, matul il-kors normali tal-
operazzjoni tiegħu jippreżenta atti fir-
rigward ta’ xogħlijiet protetti permezz ta’ 
kwalunkwe dritt tal-awtur jew drittijiet 
relatati mad-dritt tal-awtur li jikser id-dritt 
tal-proprjetà intellettwali ta’ dak l-Istat 
Membru;

Or. en
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Emenda 147
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kull forma jew mamma li tkun 
iddisinjata jew addattata speċifikament 
għall-manifattura ta’ oġġetti li jiksru dritt 
ta’ proprjetà intellettwali, jekk tali forma 
jew mamma tikser id-drittijiet tad-detentur 
tad-drittijiet skont il-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi ta’ dak l-Istat Membru;

(c) kull forma jew mamma li tkun 
iddisinjata jew addattata speċifikament 
għall-manifattura ta’ oġġetti li jiksru dritt 
ta’ proprjetà intellettwali, jekk tali forma 
jew mamma tikser id-drittijiet tad-detentur 
tad-drittijiet fl-Istat Membru fejn ikunu 
nstabu l-oġġetti;

Or. en

Emenda 148
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. 'kunsinni żgħar' tfisser imballaġġ 
individwali li jiżen sa żewġ kilogrammi 
jew li fih mhux aktar minn 5 affarijiet;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li f'dan ir-regolament ikun definit it-terminu 'kunsinna żgħira'.  L-awtoritajiet 
tad-dwana diġà jikklassifikaw il-kunsinni fuq il-bażi tal-piż u jikkunsidraw ukoll in-numru ta' 
affarijiet li fihom. L-aktar ħaġa faċli li ssir hu li l-klassifikazzjoni ssir fuq il-piż totali, i.e. il-
piż tal-affarijiet fl-imballaġġ flimkien mal-piż tal-imballaġġ innifsu (exklużi kwalunkwe 
kontenituri jew tagħmir użat biex iġorr).  Din id-definizzjoni hi sempliċi biex tiġi applikata fil-
prattika.

Emenda 149
Christian Engström
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) ‘detentur tal-oġġetti’ tfisser il-persuna 
li hi s-sid tal-oġġetti jew li għandha dritt 
simili biex tiddisponi minnhom jew li 
għandha kontroll fiżiku fuqhom;

(12) ‘detentur tal-oġġetti’ tfisser il-persuna 
li hi s-sid tal-oġġetti jew li għandha dritt 
simili biex tiddisponi minnhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li testendi d-definizzjoni għall-intermedjarji tkun qed toħloq responsabilitajiet mhux previsti 
b'konsegwenzi negattivi potenzjali għall-infrastruttura eżistenti.

Emenda 150
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) ‘detentur tal-oġġetti’ tfisser il-persuna 
li hi s-sid tal-oġġetti jew li għandha dritt 
simili biex tiddisponi minnhom jew li 
għandha kontroll fiżiku fuqhom;

(12) ‘detentur tal-oġġetti’ tfisser il-persuna 
li hi s-sid tal-oġġetti jew li għandha dritt 
simili biex tiddisponi minnhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux xieraq li fid-definizzjoni tinkludi "detentur tal-oġġetti" bħala l-persuna "li għandha 
kontroll fiżiku fuqhom" għaliex f'ħafna każi dan jista' jiġbor il-persuni li jitrasportaw li 
m'għandhom l-ebda intitolament u involviment fl-infurzar tal-IPRs u m'għandhomx 
jintervjenu bejn id-dwana u d-detenturi tad-drittijiet u/jew il-persuna li tiddikjara ir-rilaxx 
jew id-distruzzjoni tal-oġġetti.

Emenda 151
Anja Weisgerber
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 a) 'intermedjarju' tfisser persuna li hu 
involut fit-trasport tal-oġġetti, bħall-
importatur, it-trasportatur, min jirċievi l-
oġġetti, min jibgħat l-oġġetti jew id-
dikjarant tad-dwana, jew l-operatur tal-
merkanzija;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kumpaniji tat-trasport tal-merkanzija bla ma jridu għandhom rwol ċentrali fl-importazzjoni 
ta' oġġetti illegali u ffalsifikati fl-UE. Dawn ma jistgħux jintalbu li jindividwaw dawn it-tip ta' 
oġġetti. Jistgħu, iżda, jikkontribwixxu biex jipproteġu l-UE kontra l-importazzjoni ta' dan it-
tip ta' oġġetti jekk ikunu infurmati, fl-istadju preparatorju tal-ispedizzjoni, dwar kwalunkwe 
ksur tal-marka kummerċjali preċedenti li tkun saret minn min se jirċievi l-oġġetti li huma 
jkunu qed jitrasportaw.

Emenda 152
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) 'kunsinna żgħira' tfisser kunsinna li 
naturalment mhix impurtata għal 
skopijiet kummerċjali.

Or. en

Emenda 153
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 17a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) 'prodott li jeħżien' ifisser prodott li 
għandu tendenza li jonqos b'mod 
sinifikanti fil-valur tul iż-żmien jew, 
minħabba n-natura tiegħu, hu fil-periklu 
li jiġi meqrud.

Or. en

Emenda 154
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-Artikolu 8 tar-
Regolament (KE) Nru 864/200725, il-liġi 
tal-Istat Membru fejn l-oġġetti jinstabu 
f’waħda mis-sitwazzjonijiet li hemm 
referenza għalihom fl-Artikolu 1(1) 
għandha tapplika bil-għan li jiġi stabbilit 
jekk l-użu ta’ dawk l-oġġetti jagħtix lok 
għal suspett ta’ ksur ta’ dritt ta’ proprjetà 
intellettwali jew jekk jiksirx dritt ta’ 
proprjetà intellettwali.

Bla ħsara għall-Artikolu 8 tar-
Regolament (KE) Nru 864/200725, il-liġi 
tal-Istat Membru fejn l-oġġetti jinstabu 
f’waħda mis-sitwazzjonijiet li hemm 
referenza għalihom fl-Artikolu 1(1) 
għandha tapplika bil-għan li jiġi stabbilit 
jekk l-użu ta’ dawk l-oġġetti jagħtix lok 
għal suspett ta’ ksur ta’ dritt ta’ proprjetà 
intellettwali jew jekk jiksirx dritt ta’ 
proprjetà intellettwali. Il-liġi tal-Istat 
Membru tista' ma tkunx applikata għal 
merkanzija fi tranżitu, sakemm ma jkunx 
hemm evidenza ċara u konvinċenti tad-
dħul imminenti tagħha fis-suq tal-Unjoni, 
li jfisser bejgħ u konsum imminenti minn 
residenti fl-Unjoni. Taħt l-ebda 
ċirkostanza Stat Membru m'għandu 
japplika "manifattura fittizja"biex 
jiddetermina l-istejtus tal-proprjetà 
intellettwali tal-oġġetti kkonċernati.

Or. en
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Emenda 155
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun hemm indikazzjonijiet li 
jissuġġerixxu li mekanzija fi tranżitu li 
ma orġinatx fl-Unjoni qed titqiegħed 
għall-bejgħ fit-territorju tal-Unjoni, din il-
merkanzija għandha tiġi meqjusa bħala 
importata skont il-liġijiet tal-proprjetà 
intellettwali tal-Istat Membru fejn tinsab 
jew fejn issir applikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' 'tranżitu' jiġbor fih ukoll merkanzija fi tranżitu fl-UE u diversi disinji, marki 
kummerċjali u l-privattivi qodma kollha huma protetti biss fuq bażi nazzjonali. Minħabba 
f'hekk falsifikaturi jistgħu jisfruttaw din il-possibilità ta' evażjoni billi jagħżlu portijiet ta' dħul 
fejn il-marka kummerċjali nazzjonali, disinn jew privattiv ikkonċernat mhux protett qabel ma 
'jitranżitaw' din il-merkanzija fi Stat Membru ieħor. Konsistenti ma' Każijiet Magħquda C-
446/09 u C-495/09.

Emenda 156
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun hemm indikazzjonijiet li 
jissuġġerixxu li l-oġġetti fi tranżitu li ma 
orġinawx fl-Unjoni qed jitqiegħdu għall-
bejgħ fit-territorju tal-Unjoni, dawn l-
oġġetti għandhom jiġu meqjusa bħala 
importati skont il-liġijiet tal-proprjetà 
intellettwali tal-Istat Membru fejn jinsabu 
jew fejn issir applikazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' 'tranżitu' jiġbor fih ukoll merkanzija fi tranżitu fl-UE u diversi disinji, marki 
kummerċjali u l-privattivi qodma kollha huma protetti biss fuq bażi nazzjonali. Falsifikaturi 
jistgħu jisfruttaw din il-possibilità ta' evażjoni billi jagħżlu portijiet ta' dħul fejn il-marka 
kummerċjali nazzjonali, disinn jew privattiv ikkonċernat mhux protett qabel ma 'jitranżitaw' 
din il-merkanzija fi Stat Membru ieħor.

Emenda 157
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikazzjonijiet li jqajmu s-suspett li dawn 
l-oġġetti se jiġu kkumerċjalizzati fit-
territorju tal-Unjoni jistgħu jinkludu, 
inter alia, il-fatt li d-destinazzjoni tal-
oġġetti mhijiex iddikjarata filwaqt li l-
proċedura sospensiva rikjesta teżiġi tali 
dikjarazzjoni, in-nuqqas ta' informazzjoni 
preċiża jew affidabbli fir-rigward tal-
identità jew l-indirizz tal-manifattur tal-
oġġetti jew dak li jibgħathom, in-nuqqas 
ta’ kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
doganali jew is-sejbien ta' dokumenti jew 
korrispondenza relatata ma' dawn l-
oġġetti jindikaw il-probabbiltà ta' bdil tar-
rotta ta' dawn l-oġġetti għas-suq tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-Kawżi Magħquda C-446/09 u C-495/09 il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja speċifikat il-
kundizzjonijiet li fuqhom l-oġġetti minn pajjiżi li mhumiex Stati Membri li jitqiegħdu fi 
proċedura sospensiva fl-UE u li jkunu suspettati li huma ikkuppjati jew iffalsifikati jistgħu 
jiġu sekwestrati mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri fl-applikazzjoni tal-liġi tal-UE u 
dik nazzjonali. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet u indikazzjonijiet li juru devjazzjoni frawdolenti 
għandhom jiżdiedu ma' dan ir-Regolament.
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Emenda 158
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikazzjonijiet li jqajmu s-suspett li dawn 
l-oġġetti se jiġu kkumerċjalizzati fit-
territorju tal-Unjoni jistgħu jinkludu, 
inter alia, il-fatt li d-destinazzjoni tal-
oġġetti mhijiex iddikjarata filwaqt li l-
proċedura sospensiva rikjesta teżiġi tali 
dikjarazzjoni, in-nuqqas ta' informazzjoni 
preċiża jew affidabbli fir-rigward tal-
identità jew l-indirizz tal-manifattur tal-
oġġetti jew dak li jibgħathom, in-nuqqas 
ta’ kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
doganali jew is-sejbien ta' dokumenti jew 
korrispondenza relatati ma' dawn l-
oġġetti jindikaw il-probabbiltà ta' bdil tar-
rotta ta' dawn l-oġġetti għas-suq tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Alignment with ECJ case-law in joint cases C-446/09 and C-495/09

Emenda 159
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn hemm indikazzjonijiet li juru 
possibilità ta' devjazzjoni tal-oġġetti għat-
territorju tal-Unjoni u fejn għaddejjin il-
proċedimenti biex jiddeterminaw jekk 
inkisirx dritt tal-proprjetà intellettwali 
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quddiem awtorità kompetenti, id-dikjarant 
jew id-detentur tal-oġġetti għandu 
jistabblixxi li dawk l-oġġetti mhumiex 
intenzjonati għat-territorju tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konsistenza mal-Kawżi Magħquda C-446/09 u C-495/09 li jispeċifikaw liema 
indikazzjonijiet juru devjazzjoni frawdolenti ta' oġġetti fi tranżitu, dikjaranti bona fides jew 
detenturi ta' oġġetti fi tranżitu dejjem ikunu jistgħu jipprovdu malajr u faċilment 
informazzjoni li tiċċara li l-oġġetti mhumiex f'riskju ta' devjazzjoni frawdolenta, pereżempju, 
meta d-destinazzjoni tal-oġġetti mhix dikjarata jew l-identità jew l-indirizz tal-manifattur 
mhix magħrufa, jew jekk id-dokumenti jew korrispondenza relatata tkun inkompleta.

Emenda 160
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn hemm indikazzjonijiet li juru 
possibilità ta' devjazzjoni tal-oġġetti għat-
territorju tal-Unjoni u fejn għaddejjin il-
proċedimenti biex jiddeterminaw jekk 
inkisirx dritt tal-proprjetà intellettwali 
quddiem awtorità kompetenti, id-dikjarant 
jew id-detentur tal-oġġetti għandu 
jistabblixxi li dawk l-oġġetti mhumiex 
intenzjonati għat-territorju tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarant għandu jipprovdi l-informazzjoni li tiċċara li l-oġġetti mhumiex f'riskju ta' 
devjazzjoni frawdolenta. Koerenti mal-każistika tal-QEĠ (Kawzi Magħquda C-446/09 u C-
495/09)

Emenda 161
Anna Hedh
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Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Prodotti mediċinali, apparat mediku u 

prodotti oħra tas-saħħa
Ikun hemm suppożizzjoni li l-prodotti 
mediċinali, apparat mediku u prodotti 
oħra tas-saħħa li d-destinazzjoni tagħhom 
mhix dikjarata, jew li l-katina ta' 
provvista tagħha hi b'xi mod mhux ċara, 
huma maħsuba li jidħlu fit-territorju tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mediċini ffalsifikati jġorru riskji serji għas-saħħa tal-pazjenti u għandhom jiġu kkonfiskati 
irrispettivament mill-pajjiż ta’ destinazzjoni. Id-dwana għandha żżomm il-poteri attwali 
tagħha biex taġixxi kontra mediċini ssuspettati b’falsifikazzjoni fis-sitwazzjonijiet kollha li 
fihom oġġetti fi vjolazzjoni tal-liġi jkunu taħt is-superviżjoni tad-dwana u mhux biss 
f'sitwazzjonijiet meta oġġetti fi vjolazzjoni tal-liġi jiġu dikjarati għall-importazzjoni. Din il-
proċedura għandha tapplika għall-oġġetti ffalsifikati u ma għandhiex tostakola l-kummerċ 
leġittimu fil-mediċina ġenerika minn produtturi li jbigħu skont il-liġi lil klijenti barra mill-
Unjoni jew via l-Unjoni.

Emenda 162
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) korpi amministrattivi tad-drittijiet 
kollettivi ta’ proprjetà intellettwali li huma
rikonoxxuti regolarment li għandhom id-
dritt li jirrappreżentaw detenturi ta’ 
drittijiet tal-awtur jew drittijiet relatati;

(b) korpi amministrattivi tad-drittijiet 
kollettivi ta’ proprjetà intellettwali li 
jirrappreżentaw legalment lil detenturi ta’ 
drittijiet tal-awtur jew drittijiet relatati;
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Or. en

Emenda 163
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) korpi professjonali għad-difiża li huma 
rikonoxxuti regolarment li għandhom id-
dritt li jirrappreżentaw detenturi ta’ 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali;

(c) korpi professjonali għad-difiża li 
jirrappreżentaw legalment lil detenturi ta’ 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali

Or. en

Emenda 164
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni tal-Unjoni tista’ tkun 
sottomessa fir-rigward ta’ kwalunkwe dritt
ta’ proprjetà intellettwali madwar l-
Unjoni.

Applikazzjoni tal-Unjoni tista’ tkun 
sottomessa fir-rigward tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali tal-Artikolu 2
madwar l-Unjoni.

Or. en

Emenda 165
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
formola ta’ applikazzjoni bl-atti ta’ 

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
formola ta’ applikazzjoni bl-atti ta’ 
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implimentazzjoni. Dawk l-atti 
implimentattivi għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 29(2).

implimentazzjoni. Dawk l-atti
implimentattivi għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 29(2). Meta teżerċita 
s-setgħa implimentattiva tagħha, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
Kontrollur tal-Protezzjoni tad-Data 
Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi r-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fl-opinjoni tal-Kontrollur tal-
Protezzjoni tad-Data Ewropew (2011/C 363/01).

Emenda 166
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
formola ta’ applikazzjoni bl-atti ta’ 
implimentazzjoni. Dawk l-atti 
implimentattivi għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 29(2).

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
formola ta’ applikazzjoni bl-atti ta’ 
implimentazzjoni. Dawk l-atti 
implimentattivi għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 29(2). Meta teżerċita 
s-setgħa implimentattiva tagħha, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
Kontrollur tal-Protezzjoni tad-Data 
Ewropew.

Or. lt

Emenda 167
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-formala għandha tinkludi l-
informazzjoni li għandha tingħata lis-
suġġett tad-data skont l-Artikolu 10 tad-
Direttiva 95/46/KE u l-Artikolu 11 tar-
Regolament (KE) Nru 25/2001.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi r-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fl-opinjoni tal-Kontrollur tal-
Protezzjoni tad-Data Ewropew (2011/C 363/01).

Emenda 168
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ikun hemm sistemi kompjuterizzati 
disponibbli għall-għanijiet ta’ riċeviment u 
l-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet, l-
applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi
bl-użu ta’ tekniki elettroniċi għall-
ipproċessar tad-dejta.

4. Meta jkun hemm sistemi 
kompjuterizzati disponibbli għall-għanijiet 
ta’ riċeviment u l-ipproċessar ta’ 
applikazzjonijiet sa Jannar 2014, l-
applikazzjonijiet għandhom ikunu 
disponibbli bl-użu ta’ tekniki elettroniċi 
għall-ipproċessar tad-dejta.

Or. en

Emenda 169
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ikun hemm sistemi kompjuterizzati 
disponibbli għall-għanijiet ta’ riċeviment u 

4. Fejn ikun hemm sistemi kompjuterizzati 
disponibbli għall-għanijiet ta’ riċeviment u 
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l-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet, l-
applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi 
bl-użu ta’ tekniki elettroniċi għall-
ipproċessar tad-dejta.

l-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet, l-
applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi 
bl-użu ta’ tekniki elettroniċi għall-
ipproċessar tad-dejta. L-Istati Membri 
għandhom jagħmlu dawn is-sistemi 
disponibbli mhux iktar tard mill-1 ta'
Jannar 2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm l-obbligu legali li jkun hemm investiment u implimentazzjoni ta' proċeduri 
ta' 'Dwana elettronika' interoperabbli anke rigward l-infurzar tal-IPRs.

Emenda 170
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-applikazzjoni u t-tagħrif kollu 
rilevanti għall-identifikazzjoni tal-oġġetti 
mill-awtoritajiet doganali kif ukoll għall-
analiżi u l-valutazzjoni tar-riskju ta’ ksur 
tad-dritt(ijiet) ta’ proprjetà intellettwali 
kkonċernati, kif definit fil-punti (g), (h) u 
(i) tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3, 
għandhom ikunu aċċessibbli għall-
pubbliku permezz ta’ websajt.

Or. en

Emenda 171
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-applikant ma jipprovdix l-
informazzjoni nieqsa sa tmiem il-perjodu li 
hemm referenza għalih fil-paragrafu 1, id-
dipartiment doganali kompetenti għandu
jiċħad l-applikazzjoni.

2. Fejn l-applikant ma jipprovdix l-
informazzjoni nieqsa sa tmiem il-perjodu li 
hemm referenza għalih fil-paragrafu 1, id-
dipartiment doganali kompetenti jista'
jiċħad l-applikazzjoni.

Or. fr

Emenda 172
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-applikant ma jipprovdix l-
informazzjoni nieqsa sa tmiem il-perjodu li 
hemm referenza għalih fil-paragrafu 1, id-
dipartiment doganali kompetenti għandu 
jiċħad l-applikazzjoni.

2. Fejn l-applikant ma jipprovdix l-
informazzjoni nieqsa sa tmiem il-perjodu li 
hemm referenza għalih fil-paragrafu 1, id-
dipartiment doganali kompetenti għandu 
jiċħad l-applikazzjoni. F'dak il-każ id-
dipartiment doganali kompetenti għandu 
jipprovdi r-raġunijiet għad-deċiżjoni 
tiegħu u jinkludi informazzjoni dwar il-
proċedura ta' appell.

Or. en

Emenda 173
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta dritt ta’ proprjetà intellettwali ma 
jibqax effettiv jew meta applikant ma 
jibqax, għal raġunijiet oħra, il-persuna 
intitolata sabiex tissottometti applikazzjoni, 

3. Meta dritt ta’ proprjetà intellettwali ma 
jibqax effettiv jew meta applikant ma 
jibqax, għal raġunijiet oħra, il-persuna 
intitolata sabiex tissottometti applikazzjoni,
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ma għandha tittieħed l-ebda azzjoni mill-
awtorità doganali. Id-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni għandha 
titneħħa jew għandha tiġi emendata mill-
awtoritajiet doganali li laqgħu d-deċiżjoni.

l-applikant għandu jinnotifika lill-
awtoritajiet doganali b’dan u ma għandha 
tittieħed l-ebda azzjoni ulterjuri mill-
awtorità doganali. Id-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni għandha 
titneħħa jew għandha tiġi emendata mill-
awtoritajiet doganali li laqgħu d-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 174
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta dritt ta’ proprjetà intellettwali ma 
jibqax effettiv jew meta applikant ma 
jibqax, għal raġunijiet oħra, il-persuna 
intitolata sabiex tissottometti applikazzjoni, 
ma għandha tittieħed l-ebda azzjoni mill-
awtorità doganali. Id-deċiżjoni li tagħti l-
estensjoni għandha titneħħa jew għandha 
tiġi emendata mill-awtoritajiet doganali li 
laqgħu d-deċiżjoni.

Meta dritt ta’ proprjetà intellettwali ma 
jibqax effettiv jew meta applikant ma 
jibqax, għal raġunijiet oħra, il-persuna 
intitolata sabiex tissottometti applikazzjoni,
l-applikant għandu jinnotifika lill-
awtoritajiet doganali b’dan u ma għandha 
tittieħed l-ebda azzjoni ulterjuri mill-
awtorità doganali. Id-deċiżjoni li tagħti l-
estensjoni għandha titneħħa jew għandha 
tiġi emendata mill-awtoritajiet doganali li 
laqgħu d-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 175
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-emendar tad-deċiżjoni fir-rigward tad-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali

imħassar
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Id-dipartiment doganali kompetenti li 
adotta d-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni jista’, fuq it-talba tad-
detentur tad-deċiżjoni, jimmodifika l-lista 
tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali 
f’dik id-deċiżjoni.
Fil-każ ta’ deċiżjoni ta’ approvazzjoni ta’ 
applikazzjoni tal-Unjoni, kull modifika li 
tikkonsisti f’żieda ta’ drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali għandha tkun 
limitata għal dawk id-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali koperti mill-
Artikolu 5.

Or. en

Emenda 176
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ladarba l-bażi ta’ dejta ċentrali tal-
Kummissjoni kif hemm referenza għaliha 
fl-Artikolu 31(3) tkun fis-seħħ, l-iskambji 
kollha ta’ dejta dwar deċiżjonijiet li 
jikkonċernaw applikazzjonijiet għal 
azzjoni, dokumenti relatati u notifiki bejn l-
awtoritajiet doganali tal-Istati Membri 
għandhom isiru permezz ta’ dik il-bażi ta’ 
dejta.

3. Ladarba l-bażi ta’ dejta ċentrali tal-
Kummissjoni kif hemm referenza għaliha 
fl-Artikolu 31(3) tkun fis-seħħ, l-iskambji 
kollha ta’ dejta dwar deċiżjonijiet li 
jikkonċernaw applikazzjonijiet għal 
azzjoni, dokumenti relatati u notifiki bejn l-
awtoritajiet doganali tal-Istati Membri 
għandhom isiru disponibbli għall-pubbliku
permezz ta’ dik il-bażi ta’ dejta.

Or. en

Emenda 177
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni għandu jinnotifika lid-
dipartiment doganali kompetenti li adotta 
dik id-deċiżjoni bi kwalunkwe minn dawn 
li ġejjin:

Id-detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni għandu jinnotifika fi 
żmien ħamest ijiem ta' xogħol lid-
dipartiment doganali kompetenti li adotta 
dik id-deċiżjoni bi kwalunkwe minn dawn 
li ġejjin:

Or. en

Emenda 178
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mhuwiex konformi mar-rekwiżiti tal-
Artikolu 18(2) dwar ir-radd lura tal-
kampjuni;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux dejjem possibli li jiġi rritornati l-kampjuni u t-test ma jiddefinixxix b'mod preċiż minn 
jiddetermina jekk iċ-ċirkustanzi jippermettux ir-ritorn ta' kampjuni jew le. Barra minn hekk, 
sitwazzjoni waħda ma tistabbilix x'se jkunu l-azzjonijiet futuri meħuda mid-detentur tad-dritt, 
it-test għandu jipprovdi metodu flessibbli biżżejjed biex jipproteġi s-suq tal-UE.

Emenda 179
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ma jibdiex proċedimenti kif previst fl-
Artikolu 20(1), 23(4) jew 24(9).

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux dejjem possibli li jiġi rritornati l-kampjuni u t-test ma jiddefinixxix b'mod preċiż minn 
jiddetermina jekk iċ-ċirkustanzi jippermettux ir-ritorn ta' kampjuni jew le. Barra minn hekk, 
sitwazzjoni waħda ma tistabbilix x'se jkunu l-azzjonijiet futuri meħuda mid-detentur tad-dritt,
it-test għandu jipprovdi metodu flessibbli biżżejjed biex jipproteġi s-suq tal-UE.

Emenda 180
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-awtoritajiet doganali ta’ Stat 
Membru jidentifikaw, f’waħda mis-
sitwazzjonijiet li hemm referenza għalihom 
fl-Artikolu 1(1), oġġeti ssuspettati li jiksru 
dritt ta’ proprjetà intellettwali kopert minn 
deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni għal azzjoni, huma 
għandhom jieħdu deċiżjoni li jissospendu 
r-rilaxx tal-oġġetti jew li jżommuhom.

1. Meta l-awtoritajiet doganali ta’ Stat 
Membru jidentifikaw, f’waħda mis-
sitwazzjonijiet li hemm referenza għalihom 
fl-Artikolu 1(1), oġġeti ssuspettati li jiksru 
dritt ta’ proprjetà intellettwali kopert minn 
deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni għal azzjoni, huma 
għandhom jissospendu r-rilaxx tal-oġġetti 
jew iżommuhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur iqis li s-sospensjoni tar-rilaxx jew is-sekwestru ta' oġġetti sakemm id-detentur 
tad-dritt jieħu deċiżjoni mhix oġġett ta' deċiżjoni. Hu għalhekk jipproponi li jħassar il-kelma 
"deċiżjoni".

Emenda 181
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex tieħu deċiżjoni sostantiva, l-
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awtorità kompetenti tista' teżamina jekk 
hemmx provi li l-oġġetti huma maħsuba li 
jitqiegħdu għall-bejgħ fl-Unjoni u jekk 
hemmx elementi oħra li jikkostitwixxu 
ksur tad-dritt tal-proprjetà intellettwali. 
Għal dan il-ghan, l-awtorità kompetenti 
tista' tirreferi għall-indikazzjonijiet 
previsti fl-Artikolu 3. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenti mal-emendi tal-Artikolu 3.

Emenda 182
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni jew is-
sospensjoni tar-rilaxx tal-oġġetti, l-
awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu lid-
detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni biex jagħtihom 
kwalunkwe informazzjoni relevanti. L-
awtoritajiet doganali jistgħu jipprovdu 
wkoll lid-detentur tad-deċiżjoni 
b’informazzjoni dwar in-numru ta’ oġġetti 
attwali jew issupponut, in-natura u l-
istampi ta’ dawk l-oġġetti kif xieraq.

2. Qabel jissospendu r-rilaxx jew is-
sekwestru tal-oġġetti, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jitolbu lid-detentur tad-
deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni biex jagħtihom kwalunkwe 
informazzjoni relevanti. L-awtoritajiet 
doganali jistgħu jipprovdu wkoll lid-
detentur tad-deċiżjoni b’informazzjoni 
dwar in-numru ta’ oġġetti attwali jew 
issupponut, in-natura u l-istampi ta’ dawk 
l-oġġetti kif xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur iqis li s-sospensjoni tar-rilaxx jew id-detenzjoni ta' oġġetti sakemm id-detentur 
tad-dritt jieħu deċiżjoni mhix oġġett ta' deċiżjoni. Hu għalhekk jipproponi li jħassar il-kelma 
"deċiżjoni".
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Emenda 183
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni jew is-
sospensjoni tar-rilaxx tal-oġġetti, l-
awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu lid-
detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni biex jagħtihom 
kwalunkwe informazzjoni relevanti. L-
awtoritajiet doganali jistgħu jipprovdu 
wkoll lid-detentur tad-deċiżjoni 
b’informazzjoni dwar in-numru ta’ oġġetti 
attwali jew issupponut, in-natura u l-
istampi ta’ dawk l-oġġetti kif xieraq.

2. Qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni jew is-
sospensjoni tar-rilaxx tal-oġġetti, l-
awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu lid-
detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni biex jagħtihom 
kwalunkwe informazzjoni relevanti. L-
awtoritajiet doganali għandhom jipprovdu 
wkoll lid-detentur tad-deċiżjoni 
b’informazzjoni dwar in-numru ta’ oġġetti 
attwali jew issupponut, in-natura u l-
istampi ta’ dawk l-oġġetti kif xieraq.

Or. fr

Emenda 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew ta’ sekwestru 
tal-oġġetti, l-awtoritajiet doganali 
għandhom jikkomunikaw l-intenzjoni lid-
dikjarant jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu 
sejrin jiġu ssekwestrati, lid-detentur tal-
oġġetti. Id-dikjarant jew id-detentur tal-
oġġetti għandu jingħata l-opportunità li 
jesprimi l-opinjonijiet tiegħu fi żmien tliet 
ijiem xogħol minn meta tkun intbagħtet 
dik il-komunikazzjoni.

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Biex tkun evitata proċedura amministrattiva twila u sproporzjonata, id-dritt li tinstema' irid 
ikun ristrett għall-konsumatur finali li, b'differenza mill-operaturi, ma għandux tagħrif 
dettaljat tal-formalitajiet tad-dwana.

Emenda 185
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew ta’ sekwestru 
tal-oġġetti, l-awtoritajiet doganali 
għandhom jikkomunikaw l-intenzjoni lid-
dikjarant jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu 
sejrin jiġu ssekwestrati, lid-detentur tal-
oġġetti. Id-dikjarant jew id-detentur tal-
oġġetti għandu jingħata l-opportunità li 
jesprimi l-opinjonijiet tiegħu fi żmien tliet 
ijiem xogħol minn meta tkun intbagħtet 
dik il-komunikazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 186
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew ta’ sekwestru
tal-oġġetti, l-awtoritajiet doganali 
għandhom jikkomunikaw l-intenzjoni lid-
dikjarant jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu 
sejrin jiġu ssekwestrati, lid-detentur tal-
oġġetti. Id-dikjarant jew id-detentur tal-
oġġetti għandu jingħata l-opportunità li 

3. Fejn l-oġġetti suspettati bi ksur tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
mhumiex oġġetti ffalsifikati jew 
ikkuppjati, l-awtoritajiet doganali 
għandhom jikkomunikaw l-intenzjoni lid-
dikjarant jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu 
sejrin jiġu ssekwestrati, lid-detentur tal-
oġġetti qabel jissospendu r-rilaxx jew is-
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jesprimi l-opinjonijiet tiegħu fi żmien tliet 
ijiem xogħol minn meta tkun intbagħtet dik 
il-komunikazzjoni.

sekwestru tal-oġġetti. Id-dikjarant jew id-
detentur tal-oġġetti għandu jingħata l-
opportunità li jesprimi l-opinjonijiet tiegħu 
fi żmien tliet ijiem xogħol minn meta tkun 
intbagħtet dik il-komunikazzjoni.

Or. en

(Ara l-emendi għall-Premessi 15 u 16.)

Ġustifikazzjoni

Fil-parti l-kbira tal-każijiet l-azzjoni hija bbażata fuq suspett ċar u eventwalment tirriżulta 
ġustifikata. Id-dritt tas-smigħ għalhekk għandu jkun limitat għall-oġġetti għajr dawk 
falsifikati jew ikkupjati, fejn jista’ jkun iktar diffiċli għall-awtoritajiet doganali li 
jiddeterminaw sempliċement b’eżami viżwali jekk IPR jistax ikun inkiser u każijiet fejn id-
dwana tieħu azzjoni wara li tkun intlaqgħet applikazzjoni, fejn il-kunflitti ta’ interess tal-
partijiet effettwati jistgħu jkunu ta’ rilevanza.

Emenda 187
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew ta’ sekwestru tal-
oġġetti, l-awtoritajiet doganali għandhom 
jikkomunikaw l-intenzjoni lid-dikjarant 
jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu sejrin jiġu 
ssekwestrati, lid-detentur tal-oġġetti. Id-
dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti għandu 
jingħata l-opportunità li jesprimi l-
opinjonijiet tiegħu fi żmien tliet ijiem 
xogħol minn meta tkun intbagħtet dik il-
komunikazzjoni.

3. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew ta’ sekwestru tal-
oġġetti, l-awtoritajiet doganali għandhom 
jikkomunikaw l-intenzjoni lid-dikjarant 
jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu sejrin jiġu 
ssekwestrati, lid-detentur tal-oġġetti. Id-
dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti għandu 
jingħata l-opportunità li jesprimi l-
opinjonijiet tiegħu fi żmien tliet ijiem 
xogħol minn meta jkunu irċevew dik il-
komunikazzjoni.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi kollha Ewropej tad-deċiżjoni tal-għoti tal-applikazzjoni 
jkollhom l-istess ammont ta’ żmien biex jieħdu azzjoni dwar oġġetti sospiżi jew miżmuma, 
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indipendentement miż-żmien li s-servizzi postali jieħdu biex joħorġu d-deċiżjoni tal-
awtoritajiet doganali biex ir-rilaxx jew iż-żamma tagħhom jiġu sospiżi, id-data ta’ skadenza 
biex tittieħed azzjoni għandha tibda tingħadd b’referenza għall-mument meta tasal in-notifika 
ta’ din id-deċiżjoni, u mhux meta tintbagħat.

Emenda 188
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew ta’ sekwestru tal-
oġġetti, l-awtoritajiet doganali għandhom 
jikkomunikaw l-intenzjoni lid-dikjarant 
jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu sejrin jiġu 
ssekwestrati, lid-detentur tal-oġġetti. Id-
dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti għandu 
jingħata l-opportunità li jesprimi l-
opinjonijiet tiegħu fi żmien tliet ijiem 
xogħol minn meta tkun intbagħtet dik il-
komunikazzjoni.

3. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew ta’ sekwestru tal-
oġġetti, l-awtoritajiet doganali għandhom 
jikkomunikaw l-intenzjoni lid-dikjarant 
jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu sejrin jiġu 
ssekwestrati, lid-detentur tal-oġġetti. Id-
dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti għandu 
jingħata l-opportunità li jesprimi l-
opinjonijiet tiegħu fi żmien ħamest ijiem 
ta’ xogħol minn meta tkun intbagħtet dik 
il-komunikazzjoni.

Or. en

Emenda 189
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn merkanzija tkun suspettata li 
tkun imitazzjoni jew kopja ta’ prodott 
protett fl-Unjoni minn dritt ta’ proprjetà 
intellettwali tkunu imqiegħda taħt 
proċedura sospensiva, l-awtoritajiet 
doganali għandhom jitolbu lid-dikjarant 
jew id-detentur tal-merkanzija jipprovdi 
evidenza adegwata li d-destinazzjoni finali 
tal-merkanzija hija barra t-territorju tal-
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Unjoni fi żmien tliet ijiem minn meta 
tintbagħat din it-talba. Fejn ma jkunx 
provduta evidenza adegwata bil-kontra, l-
awtoritajiet doganali għandhom jassumu 
li d-destinazzjoni finali hi t-territorju tal-
Unjoni.

Fi żmien sena wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tadotta linji gwida għall-
awtoritajiet doganali li fuqhom jevalwaw 
ir-riskju ta' devjazzjoni ta' din il-
merkanzija fis-suq tal-Unjoni bi qbil mal-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 29(2). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li r-rapporteur iqis li hemm probabbilità kbira li l-leġiżlazzjoni sostantiva ma tiġix 
emendata biex tkopri is-sempliċi tranżitu ta’ oġġetti li huma imitazzjonijiet jew kopji ta’ 
prodotti protetti fl-UE, huwa jipproponi li din is-salvagwardja addizzjonali tiddaħħal biex jiġi 
evitat li din il-merkanzija tidħol fis-suq intern. Żewġ kundizzjonijiet għandhom jiġu sodisfatti 
sabiex id-dwana tkun tista’ tissospendi r-rilaxx jew il-konfiska ta’ oġġetti: l-oġġetti 
għandhom ikunu ssuspettati li huma falsifikati jew kopji u l-evidenza pprovduta għandha tkun 
insuffiċjenti.

Emenda 190
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sabiex l-awtorità kompetenti li tieħu 
deċiżjoni fuq il-mertu tkun tista' b'mod 
validu teżamina jekk hemmx provi li l-
oġġetti kienu intiżi għall-
kummerċjalizzazzjoni fl-Unjoni u jekk 
hemmx elementi oħra li jikkostitwixxxu 
ksur tad-dritt ta' proprjetà intellettwali 
invokat, l-awtorità doganali li quddiema 
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tressqet l-applikazzjoni għall-azzjoni 
għandha, malli jkun hemm 
indikazzjonijiet biex tissuspetta li tali ksur 
jeżisti, tissospendi r-rilaxx ta' dawn l-
oġġetti jew iżżommhom.
Indikazzjonijiet li jqajmu s-suspett li dawn 
l-oġġetti se jiġu kkumerċjalizzati fit-
territorju tal-Unjoni jistgħu jinkludu, 
inter alia, il-fatt li d-destinazzjoni tal-
oġġetti mhijiex iddikjarata filwaqt li l-
proċedura sospensiva rikjesta teżiġi tali 
dikjarazzjoni, in-nuqqas ta' informazzjoni 
preċiża jew affidabbli fir-rigward tal-
identità jew l-indirizz tal-manifattur tal-
oġġetti jew dak li jibagħthom, nuqqas ta’ 
kooperazzjoni mal-awtoritajiet doganali 
jew is-sejbien ta' dokumenti jew 
korrispondenza li jissuġġerixxu l-
probabbiltà ta' bdil tar-rotta ta' dawn l-
oġġetti għas-suq tal-Unjoni.   

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-konsistenza mal-Kawżi Magħquda C-446/09 u C-495/09 (Taqsima 79,
Paragrafu 6), ir-Regolament għandu jiġi emendat ħalli jittieħed kont tal-fatt li l-awtorità 
doganali għandha taġixxi meta jkun hemm indikazzjonijiet biex tissuspetta li jeżisti ksur. 

Emenda 191
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta tiġi adottata deċiżjoni li 
tissospendi r-rilaxx tal-oġġetti jew li dawn 
jinżammu, fil-każ ta' kunsinni żgħar, l-
awtoritajiet doganali għandhom, fi żmien 
raġonevoli, jinformaw debitament lill-
konsumatur finali dwar il-bażi legali tal-
azzjonijiet meħuda minnhom.
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Or. en

Emenda 192
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet doganali għandhom 
jinnotifikaw lid-detentur bid-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni u lid-
dikjarant jew lid-detentur tal-oġġetti bid-
deċiżjoni tagħhom li jissospendu r-rilaxx
tal-oġġetti jew li sejrin jissekwestrawhom
fi żmien ġurnata xogħol mill-adozzjoni tad-
deċiżjoni tagħhom.

L-awtoritajiet doganali għandhom 
jinnotifikaw lid-detentur bid-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni u lid-
dikjarant jew lid-detentur tal-oġġetti bis-
sospensjoni tar-rilaxx tal-oġġetti jew biż-
żamma tagħhom fi żmien ġurnata xogħol.
Inkella, l-awtoritajiet doganali jistgħu 
jitlobu d-destinatarju tad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni jinnotifika 
id-dikjarant jew lid-detentur tal-oġġetti 
b'dan, meta  d-destinatarju tad-deċiżjoni 
ta’ approvazzjoni tal-applikazzjoni 
jiggarantixxi li hu se jirrispetta l-
iskadenzi u l-obbligi stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 193
Cornelis de Jong

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Meta l-indikazzjonijiet jissuġġerixxu li 
oġġetti mhux Komunitarji fi tranżitu se 
jkunu kkummerċjalizzati fit-territorju tal-
Unjoni, tali oġġetti għandhom jitqiesu 
bħala importazzjonijiet fis-suq intern tal-
Unjoni. Il-liġijiet dwar il-proprjetà 
intelletwali tal-Istat Membru fejn dawn 
instabu għandha tapplika meta jkun qed 
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jitqies il-ksur tad-drittijiet ta' proprjetà 
intelletwali.
Indikazzjonijiet li jqajmu s-suspett li dawn 
l-oġġetti se jiġu kkumerċjalizzati fit-
territorju tal-Unjoni jistgħu jinkludu, 
inter alia, il-fatt li d-destinazzjoni tal-
oġġetti mhijiex iddikjarata, jew mhux 
iddikjarata kompletament, u meta jkun  
hemm nuqqas ta' informazzjoni preċiża 
jew affidabbli fir-rigward tal-identità jew 
l-indirizz tal-manifattur tal-oġġetti jew 
dak li jibagħthom.

Or. en

Emenda 194
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew sekwestru tal-
oġġetti, l-awtoritajiet doganali jistgħu, 
mingħajr ma jiżvelaw ebda informazzjoni 
għajr in-numru ta’ oġġetti attwali jew 
issopponuti, in-natura jew l-istampi ta’ 
dawk l-oġġetti kif xieraq, jitolbu lil 
kwalunkwe persuna intitolata biex 
tissottometti applikazzjoni dwar l-allegat
ksur ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali 
biex tipprovdilhom kull informazzjoni 
relevanti.

2. Qabel ma jiġi sospiż ir-rilaxx tal-aġġetti 
jew qabel iż-żamma tagħhom, l-
awtoritajiet doganali jistgħu, mingħajr ma 
jiżvelaw ebda informazzjoni għajr in-
numru ta’ oġġetti attwali jew issopponuti, 
in-natura jew l-istampi ta’ dawk l-oġġetti 
kif xieraq, jitolbu lil kwalunkwe persuna 
intitolata biex tissottometti applikazzjoni 
dwar l-allegat ksur ta’ drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali biex tipprovdilhom kull
informazzjoni relevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur iqis li s-sospensjoni tar-rilaxx jew id-detenzjoni ta' oġġetti sakemm id-detentur 
tad-dritt jieħu deċiżjoni ma għandhomx ikunu s-suġġett ta' deċiżjoni. Hu għalhekk jipproponi 
li titħassar il-kelma "deċiżjoni".
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Emenda 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew ta’ sekwestru 
tal-oġġetti, l-awtoritajiet doganali 
għandhom jikkomunikaw l-intenzjoni lid-
dikjarant jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu 
sejrin jiġu ssekwestrati, lid-detentur tal-
oġġetti. Id-dikjarant jew id-detentur tal-
oġġetti għandu jingħata l-opportunità li 
jesprimi l-opinjonijiet tiegħu fi żmien tliet 
ijiem xogħol minn meta tkun intbagħtet 
dik il-komunikazzjoni.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex tkun evitata proċedura amministrattiva twila u sproporzjonata, id-dritt li tinstema' irid 
ikun ristrett għall-konsumatur finali li. b'differenza mill-operaturi, ma għandux tagħrif 
dettaljat tal-formalitajiet tad-dwana.

Emenda 196
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew ta’ sekwestru 
tal-oġġetti, l-awtoritajiet doganali 
għandhom jikkomunikaw l-intenzjoni lid-
dikjarant jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu 
sejrin jiġu ssekwestrati, lid-detentur tal-
oġġetti. Id-dikjarant jew id-detentur tal-
oġġetti għandu jingħata l-opportunità li 
jesprimi l-opinjonijiet tiegħu fi żmien tliet 
ijiem xogħol minn meta tkun intbagħtet 

imħassar
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dik il-komunikazzjoni.

Or. en

Emenda 197
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew ta’ sekwestru tal-
oġġetti, l-awtoritajiet doganali għandhom 
jikkomunikaw l-intenzjoni lid-dikjarant 
jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu sejrin jiġu 
ssekwestrati, lid-detentur tal-oġġetti. Id-
dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti għandu 
jingħata l-opportunità li jesprimi l-
opinjonijiet tiegħu fi żmien tliet ijiem 
xogħol minn meta tkun intbagħtet dik il-
komunikazzjoni.

3. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew ta’ sekwestru tal-
oġġetti, l-awtoritajiet doganali għandhom 
jikkomunikaw l-intenzjoni lid-dikjarant 
jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu sejrin jiġu 
ssekwestrati, lid-detentur tal-oġġetti. Id-
dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti għandu 
jingħata l-opportunità li jesprimi l-
opinjonijiet tiegħu fi żmien tliet ijiem 
xogħol minn meta rċevew dik il-
komunikazzjoni.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi kollha Ewropej tad-deċiżjoni tal-għoti tal-applikazzjoni 
jkollhom l-istess ammont ta’ żmien biex jieħdu azzjoni dwar oġġetti sospiżi jew miżmuma, 
indipendentement miż-żmien li s-servizzi postali jieħdu biex jikkunsenjaw id-deċiżjoni tal-
awtoritajiet doganali li tissospendi r-rilaxx tal-oġġetti jew li jżommuhom, id-data ta’ 
skadenza biex tittieħed azzjoni għandha tibda tiddekorri minn meta tasal in-notifika ta’ din 
id-deċiżjoni, u mhux meta tintbagħat.

Emenda 198
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew ta’ sekwestru tal-
oġġetti, l-awtoritajiet doganali għandhom 
jikkomunikaw l-intenzjoni lid-dikjarant 
jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu sejrin jiġu 
ssekwestrati, lid-detentur tal-oġġetti. Id-
dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti għandu 
jingħata l-opportunità li jesprimi l-
opinjonijiet tiegħu fi żmien tliet ijiem 
xogħol minn meta tkun intbagħtet dik il-
komunikazzjoni.

3. Qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
sospensjoni ta’ rilaxx jew ta’ sekwestru tal-
oġġetti, l-awtoritajiet doganali għandhom 
jikkomunikaw l-intenzjoni lid-dikjarant 
jew, f’każi fejn l-oġġetti jkunu sejrin jiġu 
ssekwestrati, lid-detentur tal-oġġetti. Id-
dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti għandu 
jingħata l-opportunità li jesprimi l-
opinjonijiet tiegħu fi żmien ħamest ijiem 
ta’ xogħol minn meta tkun intbagħtet dik 
il-komunikazzjoni.

Or. en

Emenda 199
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk l-oġġetti suspettati li huma 
imitazzjoni jew kopja ta’ prodott protett fl-
Unjoni minn dritt ta’ proprjetà 
intellettwali jiġu suġġetti għal proċedura 
sospensiva, l-awtoritajiet doganali 
għandhom jitolbu lid-dikjarant jew id-
detentur tal-oġġetti jipprovdu evidenza 
adegwata li d-destinazzjoni finali tal-
oġġetti tinstab barra mit-territorju tal-
Unjoni fi żmien tliet ijiem minn meta 
tintbagħat din it-talba.

Fejn ma jkunx provduta evidenza 
adegwata li dan mhux minnu, l-
awtoritajiet doganali għandhom jassumu 
li d-destinazzjoni finali hi t-territorju tal-
Unjoni.

Fi żmien sena wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
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għandha tadotta linji gwida għall-
awtoritajiet doganali li fuqhom jevalwaw 
ir-riskju ta' devjazzjoni ta' dawn l-oġġetti  
fis-suq tal-Unjoni bi qbil mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 29(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li r-rapporteur iqis li hemm probabbilità kbira li l-leġiżlazzjoni sostantiva ma tiġix 
emendata biex tkopri is-sempliċi tranżitu ta’ oġġetti li huma imitazzjonijiet jew kopji ta’ 
prodotti protetti fl-UE, huwa jipproponi li din is-salvagwardja addizzjonali tiddaħħal biex jiġi 
evitat li dawn l-oġġetti jidħlu fis-suq intern. Żewġ kundizzjonijiet għandhom jiġu sodisfatti 
sabiex id-dwana tkun tista’ tissospendi r-rilaxx jew il-konfiska ta’ oġġetti: l-oġġetti 
għandhom ikunu ssuspettati li huma ffalsifikati jew kopji u l-evidenza pprovduta għandha 
tkun insuffiċjenti.

Emenda 200
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta tiġi adottata deċiżjoni li 
tissospendi r-rilaxx tal-oġġetti jew li dawn 
jinżammu, fil-każ ta' kunsinni żgħar, l-
awtoritajiet doganali għandhom, fi żmien 
raġonevoli, jinformaw debitament lill-
konsumatur finali dwar il-bażi legali tal-
azzjonijiet meħuda minnhom.

Or. en

Emenda 201
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta ma tistax tiġi identifikata 
persuna intitolata li tressaq applikazzjoni, 
l-awtoritajiet għandhom jikkooperaw 
sabiex jidentifikaw persuna intitolata li 
tressaq applikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intiża sabiex ittejjeb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali u l-
awtoritajiet kompetenti sabiex tiġi identifikata l-persuna intitolata li tressaq applikazzjoni Din 
isolvi l-problema attwali li d-dwana huma kostretti li jirrilaxxaw l-oġġetti sospettati li jiksru 
d-drittijiet ta' proprjetà intellettwali jew jieqfu biż-żamma tagħhom jekk mhumiex f'pożizzjoni 
li jidentifikaw il-persuna intitolata li tressaq applikazzjoni fi żmien jum xogħol.  

Emenda 202
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet doganali għandhom 
jinnotifikaw lid-dikjarant jew lid-detentur 
tal-oġġetti bid-deċiżjoni tagħhom li 
jissospendu r-rilaxx tal-oġġetti jew li 
jissekwestrawhom fi żmien ġurnata mill-
adozzjoni tad-deċiżjoni tagħhom.

L-awtoritajiet doganali għandhom 
jinnotifikaw lid-dikjarant jew lid-detentur 
tal-oġġetti bis-sospensjoni tar-rilaxx tal-
oġġetti jew biż-żamma tagħhom fi żmien 
ġurnata xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur iqis li s-sospensjoni tar-rilaxx jew id-detenzjoni ta' oġġetti sakemm id-detentur 
tad-dritt jieħu deċiżjoni ma għandhomx ikunu s-suġġett ta' deċiżjoni. Hu għalhekk jipproponi 
li titħassar il-kelma "deċiżjoni".

Emenda 203
Marielle Gallo
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Artikolu ma għandux japplika għal 
prodotti li jeħżienu.

imħassar

Or. fr

Emenda 204
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet doganali jistgħu jieħdu 
kampjuni u jistgħu jipprovdu kampjuni lid-
detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni, fuq talba tiegħu, 
strettament għal skopijiet ta’ analiżi u biex 
tkun iffaċilitata l-proċedura sussegwenti 
fir-rigward ta’ oġġetti ffalsifikati u 
kkupjati. Kull analiżi ta’ dawn il-kampjuni 
għandha ssir taħt ir-responsabbiltà unika 
tad-detentur tad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jieħdu 
kampjuni u jistgħu jipprovdu jew jibagħtu
kampjuni lid-detentur tad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni, fuq talba 
tiegħu, strettament għal skopijiet ta’ analiżi 
u biex tkun iffaċilitata l-proċedura 
sussegwenti fir-rigward ta’ oġġetti 
ffalsifikati u kkupjati. Kull analiżi ta’ dawn 
il-kampjuni għandha ssir taħt ir-
responsabbiltà unika tad-detentur tad-
deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ġlieda effikaċi kontra l-falsifikazzjoni, huwa neċessarju li tiġi inkoraġġita interazzjoni 
effikaċi u mhux għolja bejn id-dwana u d-deternuti tad-deċiżjoni li tapprova l-applikazzjoni.

Emenda 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet doganali jistgħu jieħdu 
kampjuni u jistgħu jipprovdu kampjuni lid-
detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni, fuq talba tiegħu, 
strettament għal skopijiet ta’ analiżi u biex 
tkun iffaċilitata l-proċedura sussegwenti 
fir-rigward ta’ oġġetti ffalsifikati u 
kkupjati. Kull analiżi ta’ dawn il-kampjuni 
għandha ssir taħt ir-responsabbiltà unika 
tad-detentur tad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jieħdu 
kampjuni rappreżentattivi tal-oġġetti fit-
totalità tagħhom u jistgħu jipprovdu tali
kampjuni lid-detentur tad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni, fuq talba 
tiegħu, strettament għal skopijiet ta’ analiżi 
u biex tkun iffaċilitata l-proċedura 
sussegwenti fir-rigward ta’ oġġetti 
ffalsifikati u kkupjati. Kull analiżi ta’ dawn 
il-kampjuni għandha ssir taħt ir-
responsabbiltà unika tad-detentur tad-
deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni.

Or. fr

Emenda 206
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet doganali għandhom, fuq 
talba u jekk ikunu magħrufa, jipprovdu lid-
detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni bl-ismijiet u bl-indirizzi 
tad-destinatarju, tal-ispeditur, tad-dikjarant 
jew tad-detentur tal-oġġetti, bil-proċedura 
doganali u bl-oriġini, bil-provenjenza u d-
destinazzjoni tal-oġġetti ssuspettati bi ksur 
tad-dritt ta’ proprjetà intellettwali.

3. L-awtoritajiet doganali għandhom, fuq 
talba u jekk ikunu magħrufa, jipprovdu lid-
detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni bl-ismijiet u bl-indirizzi 
tad-destinatarju, tal-ispeditur, tad-dikjarant 
jew tad-detentur tal-oġġetti, bil-proċedura 
doganali u bl-oriġini, bil-provenjenza u d-
destinazzjoni tal-oġġetti ssuspettati bi ksur 
tad-dritt ta’ proprjetà intellettwali.

Għal oġġetti fi tranżitu li huma ssuspettati 
li jiksru dritt ta' proprjetà intellettwali fil-
pajjiż ta' destinazzjoni, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jikkomunikaw din l-
informazzjoni lill-awtoritajiet doganali fil-
pajjiż ta' destinazzjoni permezz inter alia 
tal-Qafas "SAFE" tal-Organizzazzjoni 
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Dinjija Doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-awtoritajiet doganali jkunu jistgħu jagħtu informazzjoni 
dwar dawk li jwettqu ksur lill-aġenziji tal-infurzar tal-liġi sabiex jissaħħu l-proċeduri ta' 
investigazzjoni u ta' detenzjoni; u jinfurmaw l-awtoritajiet doganali fil-pajjiżi ta' 
destinazzjoni, skont l-Artikolu 69 ta' TRIPS. Huwa importanti wkoll li jiġi massimizzat l-użu 
tal-oqfsa globali eżistenti ħalli l-awtoritajiet doganali jkunu jistgħu jieħdu azzjoni kontra l-
oġġetti illegali.

Emenda 207
Phil Prendergast

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet doganali għandhom, fuq 
talba u jekk ikunu magħrufa, jipprovdu lid-
detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni bl-ismijiet u bl-indirizzi 
tad-destinatarju, tal-ispeditur, tad-dikjarant 
jew tad-detentur tal-oġġetti, bil-proċedura 
doganali u bl-oriġini, bil-provenjenza u d-
destinazzjoni tal-oġġetti ssuspettati bi ksur 
tad-dritt ta’ proprjetà intellettwali.

3. L-awtoritajiet doganali għandhom, fuq 
talba u jekk ikunu magħrufa, jipprovdu lid-
detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni u, meta rilevanti, l-
awtoritajiet u l-aġenziji responsabbli mill-
infurzar tal-liġi, bl-ismijiet u bl-indirizzi 
tad-destinatarju, tal-ispeditur, tad-dikjarant 
jew tad-detentur tal-oġġetti, bil-proċedura 
doganali u bl-oriġini, bil-provenjenza u d-
destinazzjoni tal-oġġetti ssuspettati bi ksur 
tad-dritt ta’ proprjetà intellettwali.

Għal oġġetti fi tranżitu li huma ssuspettati 
li jiksru dritt ta' proprjetà intellettwali fil-
pajjiż ta' destinazzjoni, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jikkomunikaw din l-
informazzjoni lill-awtoritajiet doganali fil-
pajjiż ta' destinazzjoni.

Or. en

Emenda 208
Jürgen Creutzmann
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jibda proċedimenti biex 
jiddetermina jekk dritt ta’ proprjetà 
intellettwali jkunx inkiser;

(a) biex jibda proċedimenti biex 
jiddetermina jekk dritt ta’ proprjetà 
intellettwali jkunx inkiser jew matul tali 
proċedimenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda 30 mir-rapporteur.

Emenda 209
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) biex jibda proċeduri kriminali; 

Or. fr

Emenda 210
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex ifittex kumpens mingħand dak li 
wettaq il-ksur jew minn persuni oħrajn 
meta oġġetti jinqerdu skont l-
Artikolu 20(3) jew 23(3).

(b) biex ifittex kumpens mingħand dak li 
wettaq il-ksur jew minn persuni oħrajn 
meta oġġetti jinqerdu skont l-
Artikolu 20(3).

Or. en



AM\890182MT.doc PE480.583v02-00

94/121 AM\890182MT.doc PE480.583v02

MT

(Ara l-emenda 42 tal-abbozz tar-rapport)

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura simplifikata għall-oġġetti ffalsifikati jew riprodotti illegalment biss fil-prattika 
toħloq inċertezza legali, minħabba li mhux ċar liema proċedura għandha tiġi applikata meta 
l-oġġetti jiksru wkoll it-trademarks/id-drittijiet tal-awtur u drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
oħrajn (eż. il-privattivi). Għalhekk qed jiġi propost li jitħassru l-paragrafi tal-Artikolu 20 
propost u jiġu sostitwiti bit-test propost għall-Artikolu 23, li mbagħad ikun japplika għall-
ksur kollu tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali.

Emenda 211
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) biex juża l-informazzjoni għal jew 
f'konnessjoni ma' investigazzjoni 
kriminali jew proċedura kriminali, inklużi 
dawk relatati ma' dritt ta' proprjetà 
intellettwali.

Or. en

Emenda 212
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – punt be b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) biex juża l-informazzjoni fil-kuntest 
ta' negożjati għal ftehim extraġudizzjarju.

Or. en

Emenda 213
Matteo Salvini
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta oġġetti li mhumiex koperti mill-
Artikoli 23 u 24 jkunu suspettati bi ksur ta’ 
dritt ta’ proprjetà intellettwali, id-detentur 
tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni għandu jibda l-proċedimenti 
biex jiddetermina jekk id-dritt għal 
proprjetà intellettwali jkunx inkiser, fi 
żmien 10 ijiem xogħol minn meta
tintbagħat id-deċiżjoni ta’ sospensjoni tar-
rilaxx jew tas-sekwestru tal-oġġetti.

Meta oġġetti li mhumiex koperti mill-
Artikoli 23 u 24 jkunu suspettati bi ksur ta’ 
dritt ta’ proprjetà intellettwali, id-detentur 
tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni għandu jibda l-proċedimenti 
biex jiddetermina jekk id-dritt għal 
proprjetà intellettwali jkunx inkiser, fi 
żmien 10 ijiem xogħol minn meta jirċievi 
n-notifika tas-sospensjoni tar-rilaxx jew 
tas-sekwestru tal-oġġetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati problemi marbuta mal-għoti tan-notifika, id-data tal-iskadenza għandha 
tibda tiddekorri minn meta wieħed jirċievi n-notifika u mhux minn meta tkun intbagħatet.

Emenda 214
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta oġġetti li mhumiex koperti mill-
Artikoli 23 u 24 jkunu suspettati bi ksur ta’ 
dritt ta’ proprjetà intellettwali, id-detentur 
tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni għandu jibda l-proċedimenti 
biex jiddetermina jekk id-dritt għal 
proprjetà intellettwali jkunx inkiser, fi 
żmien 10 ijiem xogħol minn meta
tintbagħat id-deċiżjoni ta’ sospensjoni tar-
rilaxx jew tas-sekwestru tal-oġġetti.

Meta oġġetti li mhumiex koperti mill-
Artikoli 23 u 24 jkunu suspettati bi ksur ta’ 
dritt ta’ proprjetà intellettwali, id-detentur 
tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni għandu jibda l-proċedimenti 
biex jiddetermina jekk id-dritt għal 
proprjetà intellettwali jkunx inkiser, fi 
żmien 10 ijiem xogħol minn meta tiġi 
riċevuta d-deċiżjoni ta’ sospensjoni tar-
rilaxx jew tas-sekwestru tal-oġġetti.

Or. sv
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi kollha Ewropej tad-deċiżjoni tal-għoti tal-applikazzjoni 
jkollhom l-istess ammont ta’ żmien biex jieħdu azzjoni dwar oġġetti sospiżi jew miżmuma, 
indipendentement miż-żmien li s-servizzi postali jieħdu biex jikkunsenjaw id-deċiżjoni tal-
awtoritajiet doganali li tissospendi r-rilaxx tal-oġġetti jew li jżommuhom, id-data ta’ 
skadenza biex tittieħed azzjoni għandha tibda tiddekorri minn meta tasal in-notifika ta’ din 
id-deċiżjoni, u mhux meta tintbagħat.

Emenda 215
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta oġġetti li mhumiex koperti mill-
Artikoli 23 u 24 jkunu suspettati bi ksur ta’ 
dritt ta’ proprjetà intellettwali, id-detentur 
tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni għandu jibda l-proċedimenti 
biex jiddetermina jekk id-dritt għal 
proprjetà intellettwali jkunx inkiser, fi 
żmien 10 ijiem xogħol minn meta 
tintbagħat id-deċiżjoni ta’ sospensjoni tar-
rilaxx jew tas-sekwestru tal-oġġetti.

Meta oġġetti jkunu suspettati bi ksur ta’ 
dritt ta’ proprjetà intellettwali, id-detentur 
tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni għandu jibda l-proċedimenti 
biex jiddetermina jekk id-dritt għal 
proprjetà intellettwali jkunx inkiser, fi 
żmien 10 ijiem xogħol minn meta 
tintbagħat id-deċiżjoni ta’ sospensjoni tar-
rilaxx jew tas-sekwestru tal-oġġetti.

Or. en

Emenda 216
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ prodotti li jiħżienu suspettati bi 
ksur ta’ dritt ta’ proprjetà intellettwali, il-
perjodu għall-bidu ta’ proċedimenti 
msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu 
jkun ta’ tlett ijiem xogħol minn meta
tintbagħat id-deċiżjoni ta’ sospensjoni tar-

Fil-każ ta’ prodotti li jitħassru suspettati bi 
ksur ta’ dritt ta’ proprjetà intellettwali, il-
perjodu għall-bidu ta’ proċedimenti 
msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu 
jkun ta’ tlett ijiem xogħol minn meta tiġi 
riċevuta n-notifika tas-sospensjoni tar-
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rilaxx jew tas-sekwestru tal-oġġetti. rilaxx tal-oġġetti jew taż-żamma tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati problemi marbuta mal-għoti tan-notifika, id-data tal-iskadenza għandha 
tibda tiddekorri minn meta wieħed jirċievi n-notifika u mhux minn meta tkun intbagħatet.

Emenda 217
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ prodotti li jiħżienu suspettati bi 
ksur ta’ dritt ta’ proprjetà intellettwali, il-
perjodu għall-bidu ta’ proċedimenti 
msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu 
jkun ta’ tlett ijiem xogħol minn meta 
tintbagħat id-deċiżjoni ta’ sospensjoni tar-
rilaxx jew tas-sekwestru tal-oġġetti.

Fil-każ ta’ prodotti li jitħassru suspettati bi 
ksur ta’ dritt ta’ proprjetà intellettwali, il-
perjodu għall-bidu ta’ proċedimenti 
msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu 
jkun ta’ tlett ijiem xogħol minn meta tiġi 
riċevuta d-deċiżjoni ta’ sospensjoni tar-
rilaxx jew tas-sekwestru tal-oġġetti.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi kollha Ewropej tad-deċiżjoni tal-għoti tal-applikazzjoni 
jkollhom l-istess ammont ta’ żmien biex jieħdu azzjoni dwar oġġetti sospiżi jew miżmuma, 
indipendentement miż-żmien li s-servizzi postali jieħdu biex jikkunsenjaw id-deċiżjoni tal-
awtoritajiet doganali li tissospendi r-rilaxx tal-oġġetti jew li jżommuhom, id-data ta’ 
skadenza biex tittieħed azzjoni għandha tibda tiddekorri minn meta tasal in-notifika ta’ din 
id-deċiżjoni, u mhux meta tintbagħat.

Emenda 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ftehim bil-miktub bejn id-detentur tad-
deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni u d-detentur tal-oġġetti biex 
l-oġġetti jiġu abbandonati għall-qerda.

(b) ftehim bil-miktub bejn id-detentur tad-
deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni u d-dikjarant jew id-detentur 
tal-oġġetti biex l-oġġetti jiġu abbandonati 
għall-qerda.

Or. fr

Emenda 219
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-awtoritajiet doganali jkunu ġew 
innotifikati bil-bidu tal-proċedimenti biex 
jiddeterminaw jekk disinn, brevetta, 
mudell ta’ utlità jew dritt għal varjetà ta’ 
pjanti ikunx inkiser u jekk il-perjodu 
previst fl-Artikolu 20 skadiex, id-dikjarant 
jew id-detentur tal-oġġetti jista’ jitlob lill-
awtoritajiet doganali biex jirrilaxxaw l-
oġġetti jew itemmu s-sekwestru tagħhom.

Meta l-awtoritajiet doganali jkunu ġew 
innotifikati bil-bidu tal-proċedimenti biex 
jiddeterminaw jekk dritt ta' disinn ikunx 
inkiser u jekk il-perjodu previst fl-
Artikolu 20 skadiex, id-dikjarant jew id-
detentur tal-oġġetti jista’ jitlob lill-
awtoritajiet doganali biex jirrilaxxaw l-
oġġetti jew itemmu s-sekwestru tagħhom.

Or. en

Emenda 220
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Oġġetti abbandunati għall-qerda skont l-
Artikoli 20, 23 jew 24 ma għandhomx:

1. Oġġetti abbandunati għall-qerda ma 
għandhomx:

Or. en
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Emenda 221
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga għad-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 1, l-awtoritajiet doganali 
jistgħu jawtorizzaw l-organizzazzjonijiet 
pubbliċi u privati, li huma intiżi sabiex
jiġġieldu l-falsifikazzjoni u li qabel dawn 
l-operazzjonijiet ġew awtorizzati 
individwalment li jużaw il-miżuri 
msemmija hawn fuq. Qabel il-qerda tal-
oġġetti msemmija hawn fuq, l-
organizzazzjonijiet awtorizzati jistgħu 
jaħżnuhom, taħt il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-awtorizzazzjoni, għal skopijiet 
ta' analiżi u l-istabbiliment ta' bażi ta' 
data intiża sabiex tiġġieled il-
falsifikazzjoni. L-organizzazzjonijiet 
awtorizzati għandhom ikunu ppubblikati 
fuq il-websajt tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istudju ta' oġġetti ffalsifikati jew riprodotti illegalment jipprovdi informazzjoni sabiex 
tinftiehem il-problema u jippermetti l-introduzzjoni tal-istrateġiji rilevanti sabiex din tiġi 
miġġielda. Huwa għalhekk neċessarju li dawn l-oġġetti jkunu jistgħu jiġu analizzati qabel il-
qerda tagħhom.

Emenda 222
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 23
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23 imħassar
Il-qerda u l-bidu tal-proċedimenti

1. Oġġetti suspettati li huma ffalsifikati 
jew ikkupjata jistgħu jinqerdu taħt 
kontroll doganali, mingħajr ebda bżonn li 
jiġi stabbilit jekk dritt ta’ proprjetà 
intellettwali ikunx inkiser skont il-liġi tal-
Istat Membru fejn instabu l-oġġetti, meta 
l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu ġew 
issodisfati:
(a) id-detentur tad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni informa 
lill-awtoritajiet doganali bil-miktub bil-
qbil tiegħu għall-qerda tal-oġġetti fi żmien 
10 ijiem xogħol, jew tlett ijiem xogħol fil-
każ ta’ prodotti li jeħżienu malajr, mid-
data minn meta tintbagħat id-deċiżjoni 
għas-sospensjoni tar-rilaxx tal-oġġetti jew 
tas-sekwestru tagħhom;
(b) id-dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti 
ikkonferma bil-miktub lill-awtoritajiet 
doganali bil-qbil tiegħu għall-qerda tal-
oġġetti fi żmien 10 ijiem xogħol, jew tlett 
ijiem xogħol fil-każ ta’ prodotti li jeħżienu 
malajr, mid-data minn meta tintbagħat id-
deċiżjoni għas-sospensjoni tar-rilaxx tal-
oġġetti jew tas-sekwestru tagħhom.
2. Meta d-dikjarant jew id-detentur tal-
oġġetti ma jkunx ikkonferma l-qbil tiegħu 
għall-qerda fil-perjodi stabbiliti fil-
paragrafu 1(b) u lanqas ma jkun 
innotifika l-oppożizzjoni tiegħu għall-
qerda lill-awtoritajiet doganali li adottaw 
id-deċiżjoni li jissospendu r-rilaxx tal-
oġġetti jew tas-sekwestru tagħhom, l-
awtoritajiet doganali jistgħu jqisu li d-
dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti jkun 
qabel li dawn l-oġġetti jinqerdu.
L-awtoritajiet doganali għandhom 
jinfurmaw lid-detentur bid-deċiżjoni tal-
approvazzjoni tal-applikazzjoni.
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Meta d-dikjarant jew id-detentur tal-
oġġetti joġġezzjona għall-qerda tal-
oġġetti, l-awtoritajiet doganali għandhom 
jinfurmaw lid-detentur bid-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni ta’ tali 
oġġezzjoni.
3. Il-qerda għandha ssir taħt il-kontroll 
doganali, bi spejjeż ta’ u taħt ir-
responsabbiltà tad-detentur tad-deċiżjoni 
ta’ approvazzjoni tal-applikazzjoni, 
sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor fil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru fejn 
jinqerdu l-oġġetti. Qabel il-qerda, jistgħu 
jittieħdu kampjuni.
4. Meta ma jkunx hemm qbil dwar il-
qerda, id-detentur tad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni għandu 
jibda proċedimenti, biex jistabbilixxi jekk 
ikunx inkiser dritt għal proprjetà 
intellettwali, fi żmien 10 ijiem xogħol, jew 
tlett ijiem xogħol fil-każ ta’ prodotti li 
jeħżienu malajr minn meta tkun ntbagħtet 
id-deċiżjoni għas-sospensjoni tar-rilaxx 
tal-oġġetti jew għas-sekwestru tagħhom.
L-awtoritajiet doganali jistgħu jestendu l-
perjodi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
b’massimu ta’ 10 ijiem xogħol fuq talba 
mid-detentur tad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni f’każi 
xierqa.
Fil-każ ta’ prodotti li jeħżienu malajr
dawn il-perjodi ma għandhomx jiġu estiżi.
5. L-awtoritajiet doganali għandhom 
jippermettu r-rilaxx ta’ oġġetti jew 
itemmu s-sekwestru tagħhom, kif xieraq, 
immedjatament wara li jkunu ġew 
sodisfatti l-formalitajiet doganali kollha, 
meta ma jkunux irċevew l-informazzjoni 
mingħand id-detentur tad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni dwar xi 
punt minn dawn li ġejjin:
(a) il-qbil tiegħu għall-qerda fil-perjodi li 
hemm referenza għalihom fil-paragrafu 
1(a);
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(b) il-bidu tal-proċedimenti biex jiġi 
stabbilit jekk inkisirx dritt ta’ proprjetà 
intellettwali fi ħdan il-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 4.

Or. en

Emenda 223
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-detentur tad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni informa 
lill-awtoritajiet doganali bil-miktub bil-qbil 
tiegħu għall-qerda tal-oġġetti fi żmien 10 
ijiem xogħol, jew tlett ijiem xogħol fil-każ 
ta’ prodotti li jeħżienu malajr, mid-data 
minn meta tintbagħat id-deċiżjoni għas-
sospensjoni tar-rilaxx tal-oġġetti jew tas-
sekwestru tagħhom;

(a) id-detentur tad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni informa 
lill-awtoritajiet doganali bil-miktub bil-qbil 
tiegħu għall-qerda tal-oġġetti fi żmien 10 
ijiem xogħol, jew tlett ijiem xogħol fil-każ 
ta’ prodotti li jeħżienu malajr, mid-data 
minn meta tiġi rċevuta n-notifika tas-
sospensjoni tar-rilaxx tal-oġġetti jew is-
sekwestru tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati problemi marbuta mal-għoti tan-notifika, id-data tal-iskadenza għandha 
tibda tiddekorri minn meta wieħed jirċievi n-notifika u mhux minn meta tkun intbagħatet.

Emenda 224
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-detentur tad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni informa 
lill-awtoritajiet doganali bil-miktub bil-qbil 

(a) id-detentur tad-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni informa 
lill-awtoritajiet doganali bil-miktub bil-qbil 
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tiegħu għall-qerda tal-oġġetti fi żmien 10 
ijiem xogħol, jew tlett ijiem xogħol fil-każ 
ta’ prodotti li jeħżienu malajr, mid-data 
minn meta tintbagħat id-deċiżjoni għas-
sospensjoni tar-rilaxx tal-oġġetti jew tas-
sekwestru tagħhom;

tiegħu għall-qerda tal-oġġetti fi żmien 10 
ijiem xogħol, jew tlett ijiem xogħol fil-każ 
ta’ prodotti li jeħżienu malajr, mid-data 
minn meta tiġi rċevuta d-deċiżjoni għas-
sospensjoni tar-rilaxx tal-oġġetti jew tas-
sekwestru tagħhom;

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi kollha Ewropej tad-deċiżjoni tal-għoti tal-applikazzjoni 
jkollhom l-istess ammont ta’ żmien biex jieħdu azzjoni dwar oġġetti sospiżi jew miżmuma, 
indipendentement miż-żmien li s-servizzi postali jieħdu biex jikkunsenjaw id-deċiżjoni tal-
awtoritajiet doganali li tissospendi r-rilaxx tal-oġġetti jew li jżommuhom, id-data ta’ 
skadenza biex tittieħed azzjoni għandha tibda tiddekorri minn meta tasal in-notifika ta’ din 
id-deċiżjoni, u mhux meta tintbagħat.

Emenda 225
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti 
ikkonferma bil-miktub lill-awtoritajiet 
doganali bil-qbil tiegħu għall-qerda tal-
oġġetti fi żmien 10 ijiem xogħol, jew tlett 
ijiem xogħol fil-każ ta’ prodotti li jeħżienu
malajr, mid-data minn meta tintbagħat id-
deċiżjoni għas-sospensjoni tar-rilaxx tal-
oġġetti jew tas-sekwestru tagħhom.

(b) id-dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti 
ikkonferma bil-miktub lill-awtoritajiet 
doganali bil-qbil tiegħu għall-qerda tal-
oġġetti fi żmien 10 ijiem xogħol, jew tlett 
ijiem xogħol fil-każ ta’ prodotti li jitħassru
malajr, mid-data minn meta tiġi rċevuta n-
notifika tas-sospensjoni tar-rilaxx tal-
oġġetti jew is-sekwestru tagħhom 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati problemi marbuta mal-għoti tan-notifika, id-data tal-iskadenza għandha 
tibda tiddekorri minn meta wieħed jirċievi n-notifika u mhux minn meta tkun intbagħatet.

Emenda 226
Anna Hedh
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti 
ikkonferma bil-miktub lill-awtoritajiet
doganali bil-qbil tiegħu għall-qerda tal-
oġġetti fi żmien 10 ijiem xogħol, jew tlett 
ijiem xogħol fil-każ ta’ prodotti li jeħżienu
malajr, mid-data minn meta tintbagħat id-
deċiżjoni għas-sospensjoni tar-rilaxx tal-
oġġetti jew tas-sekwestru tagħhom.

(b) id-dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti 
ikkonferma bil-miktub lill-awtoritajiet 
doganali bil-qbil tiegħu għall-qerda tal-
oġġetti fi żmien 10 ijiem xogħol, jew tlett 
ijiem xogħol fil-każ ta’ prodotti li jitħassru
malajr, mid-data minn meta tiġi rċevuta d-
deċiżjoni għas-sospensjoni tar-rilaxx tal-
oġġetti jew tas-sekwestru tagħhom.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi kollha Ewropej tad-deċiżjoni tal-għoti tal-applikazzjoni 
jkollhom l-istess ammont ta’ żmien biex jieħdu azzjoni dwar oġġetti sospiżi jew miżmuma, 
indipendentement miż-żmien li s-servizzi postali jieħdu biex jikkunsenjaw id-deċiżjoni tal-
awtoritajiet doganali li tissospendi r-rilaxx tal-oġġetti jew li jżommuhom, id-data ta’ 
skadenza biex tittieħed azzjoni għandha tibda tiddekorri minn meta tasal in-notifika ta’ din 
id-deċiżjoni, u mhux meta tintbagħat.

Emenda 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta d-dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti 
ma jkunx ikkonferma l-qbil tiegħu għall-
qerda fil-perjodi stabbiliti fil-paragrafu 
1(b) u lanqas ma jkun innotifika l-
oppożizzjoni tiegħu għall-qerda lill-
awtoritajiet doganali li adottaw id-
deċiżjoni li jissospendu r-rilaxx tal-oġġetti 
jew tas-sekwestru tagħhom, l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jqisu li d-dikjarant jew id-
detentur tal-oġġetti jkun qabel li dawn l-
oġġetti jinqerdu.

Meta d-dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti 
ma jkunx ikkonferma l-qbil tiegħu għall-
qerda fil-perjodi stabbiliti fil-paragrafu 
1(b) u lanqas ma jkun innotifika l-
oppożizzjoni tiegħu għall-qerda lill-
awtoritajiet doganali li adottaw id-
deċiżjoni li jissospendu r-rilaxx tal-oġġetti 
jew tas-sekwestru tagħhom, l-awtoritajiet 
doganali għandhom iqisu li d-dikjarant 
jew id-detentur tal-oġġetti jkun qabel li 
dawn l-oġġetti jinqerdu.
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Or. fr

Emenda 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Article 23 – paragraph 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-qerda għandha ssir taħt il-kontroll 
doganali, bi spejjeż ta’ u taħt ir-
responsabbiltà tad-detentur tad-deċiżjoni 
ta’ approvazzjoni tal-applikazzjoni, 
sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor fil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru fejn 
jinqerdu l-oġġetti. Qabel il-qerda, jistgħu 
jittieħdu kampjuni.

3. Il-qerda għandha ssir taħt il-kontroll 
doganali, bi spejjeż ta’ u taħt ir-
responsabbiltà tad-detentur tad-deċiżjoni 
ta’ approvazzjoni tal-applikazzjoni, 
sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor fil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru fejn 
jinqerdu l-oġġetti. Qabel il-qerda, jistgħu 
jittieħdu kampjuni rappreżentattivi tal-
oġġetti fit-totalità tagħhom.

Or. fr

Emenda 229
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta ma jkunx hemm qbil dwar il-qerda, 
id-detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni għandu jibda 
proċedimenti, biex jistabbilixxi jekk ikunx 
inkiser dritt għal proprjetà intellettwali, fi 
żmien 10 ijiem xogħol, jew tlett ijiem 
xogħol fil-każ ta’ prodotti li jeħżienu 
malajr minn meta tkun ntbagħtet id-
deċiżjoni għas-sospensjoni tar-rilaxx tal-
oġġetti jew għas-sekwestru tagħhom.

Meta ma jkunx hemm qbil dwar il-qerda, 
id-detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni għandu jibda 
proċedimenti, biex jistabbilixxi jekk ikunx 
inkiser dritt għal proprjetà intellettwali, fi 
żmien 10 ijiem xogħol, jew tlett ijiem 
xogħol fil-każ ta’ prodotti li jeħżienu 
malajr minn meta tiġi rċevuta n-notifika 
tas-sospensjoni tar-rilaxx tal-oġġetti jew
is-sekwestru tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati problemi marbuta mal-għoti tan-notifika, id-data tal-iskadenza għandha 
tibda tiddekorri minn meta wieħed jirċievi n-notifika u mhux minn meta tkun intbagħatet.

Emenda 230
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta ma jkunx hemm qbil dwar il-qerda, 
id-detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni għandu jibda 
proċedimenti, biex jistabbilixxi jekk ikunx 
inkiser dritt għal proprjetà intellettwali, fi 
żmien 10 ijiem xogħol, jew tlett ijiem 
xogħol fil-każ ta’ prodotti li jeħżienu 
malajr minn meta tkun ntbagħtet id-
deċiżjoni għas-sospensjoni tar-rilaxx tal-
oġġetti jew għas-sekwestru tagħhom.

Meta ma jkunx hemm qbil dwar il-qerda, 
id-detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni għandu jibda 
proċedimenti, biex jistabbilixxi jekk ikunx 
inkiser dritt għal proprjetà intellettwali, fi 
żmien 10 ijiem xogħol, jew tlett ijiem 
xogħol fil-każ ta’ prodotti li jeħżienu 
malajr minn meta tiġi rċevuta d-deċiżjoni
għas-sospensjoni tar-rilaxx tal-oġġetti jew 
għas-sekwestru tagħhom.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi kollha Ewropej tad-deċiżjoni tal-għoti tal-applikazzjoni 
jkollhom l-istess ammont ta’ żmien biex jieħdu azzjoni dwar oġġetti sospiżi jew miżmuma, 
indipendentement miż-żmien li s-servizzi postali jieħdu biex jikkunsenjaw id-deċiżjoni tal-
awtoritajiet doganali li tissospendi r-rilaxx tal-oġġetti jew li jżommuhom, id-data ta’ 
skadenza biex tittieħed azzjoni għandha tibda tiddekorri minn meta tasal in-notifika ta’ din 
id-deċiżjoni, u mhux meta tintbagħat.

Emenda 231
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-awtoritajiet doganali jistgħu 
jiddonaw prodotti manifatturati li 
mhumiex ta' periklu bħal ħwejjeġ u 
żraben lil skejjel, istituzzjonijiet li jieħdu 
ħsieb l-anzjani, f’orfanatrofji, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi jew 
kwalunkwe servizz soċjali u assistenzjali 
ieħor. F'tali każijiet, l-ebda dazju jew 
taxxa nazzjonali oħra ma għandhom jiġu 
imposti.

Or. el

Emenda 232
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) oġġetti suspettati li huma foloz jew 
ikkupjati;

(a) oġġetti li jidher ċar li huma ffalsifikati 
jew ikkupjati;

Or. sv

Emenda 233
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) oġġetti suspettati li huma foloz jew 
ikkupjati;

(a) oġġetti suspettati li huma ffalisifikati li 
jiksru trademark jew oġġetti kkupjati li 
jiksru d-dritt tal-awtur;

Or. en



AM\890182MT.doc PE480.583v02-00

108/121 AM\890182MT.doc PE480.583v02

MT

Emenda 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) id-detentur ikkonferma, wara li ġie 
informat, li l-oġġetti huma ffalsifikati jew 
ikkupjati;

Or. fr

Emenda 235
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikolu 16 (3), (4) u (5) u l-
Artikolu 18(2) ma għandhomx japplikaw.

2. L-Artikolu 16(4) u (5) u l-Artikolu 18(2) 
ma għandhomx japplikaw.

Or. fr

Emenda 236
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti 
għandu jingħata l-opportunità li jesprimi l-
opinjoni tiegħu fi żmien 20 jum xogħol 
minn meta tkun intbagħtet id-deċiżjoni
għas-sospensjoni tar-rilaxx jew tas-
sekwestru tal-oġġetti.

4. Id-dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti 
għandu jingħata l-opportunità li jesprimi l-
opinjoni tiegħu fi żmien 20 jum xogħol 
minn meta tiġi rċevuta d-deċiżjoni għas-
sospensjoni tar-rilaxx jew tas-sekwestru 
tal-oġġetti.
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Or. sv

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi kollha Ewropej tad-deċiżjoni tal-għoti tal-applikazzjoni 
jkollhom l-istess ammont ta’ żmien biex jieħdu azzjoni dwar oġġetti sospiżi jew miżmuma, 
indipendentement miż-żmien li s-servizzi postali jieħdu biex jikkunsenjaw id-deċiżjoni tal-
awtoritajiet doganali li tissospendi r-rilaxx tal-oġġetti jew li jżommuhom, id-data ta’ 
skadenza biex tittieħed azzjoni għandha tibda tiddekorri minn meta tasal in-notifika ta’ din 
id-deċiżjoni, u mhux meta tintbagħat.

Emenda 237
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti 
għandu jingħata l-opportunità li jesprimi l-
opinjoni tiegħu fi żmien 20 jum xogħol 
minn meta tkun intbagħtet id-deċiżjoni 
għas-sospensjoni tar-rilaxx jew tas-
sekwestru tal-oġġetti.

4. Id-dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti 
għandu jingħata l-opportunità li jesprimi l-
opinjoni tiegħu fi żmien ħamest ijiem
xogħol minn meta tkun intbagħtet id-
deċiżjoni għas-sospensjoni tar-rilaxx jew 
tas-sekwestru tal-oġġetti.

Or. fr

Emenda 238
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-oġġetti kkonċernati jistgħu jinqerdu 
meta, fi żmien 20 jum xogħol minn meta 
tkun intbagħtet id-deċiżjoni għas-
sospensjoni tar-rilaxx jew tas-sekwestru 
tal-oġġetti, id-dikjarant jew id-detentur tal-
oġġetti jkun ikkonferma mal-awtoritajiet 
doganali bil-qbil tiegħu għall-qerda tal-

5. L-oġġetti kkonċernati jistgħu jinqerdu 
meta, fi żmien 20 jum xogħol minn meta 
tiġi rċevuta d-deċiżjoni għas-sospensjoni 
tar-rilaxx jew tas-sekwestru tal-oġġetti, id-
dikjarant jew id-detentur tal-oġġetti jkun 
ikkonferma mal-awtoritajiet doganali bil-
qbil tiegħu għall-qerda tal-oġġetti.
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oġġetti.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li d-detenturi kollha Ewropej tad-deċiżjoni tal-għoti tal-applikazzjoni 
jkollhom l-istess ammont ta’ żmien biex jieħdu azzjoni dwar oġġetti sospiżi jew miżmuma, 
indipendentement miż-żmien li s-servizzi postali jieħdu biex jikkunsenjaw id-deċiżjoni tal-
awtoritajiet doganali li tissospendi r-rilaxx tal-oġġetti jew li jżommuhom, id-data ta’ 
skadenza biex tittieħed azzjoni għandha tibda tiddekorri minn meta tasal in-notifika ta’ din 
id-deċiżjoni, u mhux meta tintbagħat.

Emenda 239
Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-oġġetti kkonċernati jistgħu jinqerdu 
meta, fi żmien 20 jum xogħol minn meta 
tkun intbagħtet id-deċiżjoni għas-
sospensjoni tar-rilaxx jew tas-sekwestru 
tal-oġġetti, id-dikjarant jew id-detentur tal-
oġġetti jkun ikkonferma mal-awtoritajiet 
doganali bil-qbil tiegħu għall-qerda tal-
oġġetti.

5. L-oġġetti kkonċernati jistgħu jinqerdu 
meta, fi żmien 10 jum xogħol minn meta 
tkun intbagħtet id-deċiżjoni għas-
sospensjoni tar-rilaxx jew tas-sekwestru 
tal-oġġetti, id-dikjarant jew id-detentur tal-
oġġetti jkun ikkonferma mal-awtoritajiet 
doganali bil-qbil tiegħu għall-qerda tal-
oġġetti.

Or. fr

Emenda 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-qerda tista’ ssir taħt il-kontroll 
doganali bi spejjeż tal-awtoritajiet 
doganali.

7. Il-qerda għandha titwettaq taħt kontroll 
doganali bi spejjeż tad-detentur tad-
deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
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applikazzjoni.

Or. fr

Emenda 241
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Meta d-dikjarant jew id-detentur tal-
oġġetti joġġezzjona għall-qerda tal-oġġetti, 
l-awtoritajiet doganali għandhom 
jinfurmaw lid-detentur bid-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni għal tali 
oġġezzjoni u bin-numru ta’ oġġetti u n-
natura tagħhom, inklużi stampi ta’ dawk l-
oġġetti fejn xieraq.

8. Meta d-dikjarant jew id-detentur tal-
oġġetti joġġezzjona għall-qerda tal-oġġetti, 
l-awtoritajiet doganali għandhom 
jinfurmaw lid-detentur bid-deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni għal tali 
oġġezzjoni u bin-numru ta’ oġġetti u n-
natura tagħhom, inklużi stampi ta’ dawk l-
oġġetti jew kampjuni fejn xieraq.

Or. sv

Emenda 242
Evelyne Gebhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 30 dwar il-limiti li jiddefinixxu 
kunsinni żgħar għall-għanijiet ta’ dan l-
Artikolu.

imħassar

Or. de

Emenda 243
Cornelis de Jong
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. Meta wieħed iqis l-ammont ta’ 
xogħol għall-infurzar tad-dwana li toħloq 
din il-proposta, l-awtoritajiet doganali 
għandhom jagħtu preferenza lit-
trattament ta' kunsinni kbar.

Or. en

Emenda 244
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta mitlub mill-awtoritajiet doganali, 
id-detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni għandu jrodd lura l-
ispejjeż kollha mġarrba mill-
amministrazzjoni doganali għas-sekwestru 
tal-oġġetti taħt superviżjoni doganali skont 
l-Artikoli 16 u 17 u għall-qerda tal-oġġetti 
skont l-Artikoli 20 u 23.

1. Meta mitlub mill-awtoritajiet doganali, 
id-detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni għandu jrodd lura l-
ispejjeż kollha mġarrba mill-
amministrazzjoni doganali għas-sekwestru 
tal-oġġetti taħt superviżjoni doganali skont 
l-Artikoli 16 u 17 u għall-qerda tal-oġġetti 
skont l-Artikoli 20 u 23. Id-detentur ta' 
deċiżjoni għandu, fuq talba, jingħata l-
informazzjoni mill-awtoritajiet doganali 
dwar fejn u kif l-oġġetti miżmuma qed 
jiġu maħżuna u dwar l-ispejjeż konnessi 
ma' din il-ħażna, u għandu jingħata l-
opportunità jikkummenta dwar din il-
ħażna.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Il-proposta hekk kif ifformulata mill-Kummissjoni timplika li d-detentur tad-dritt għandu 
jagħmel kalkolu ekonomiku meta jressaq applikazzjoni għal azzjoni. Dan jista' jkun ta'
problema għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju li għandhom riżorsi finanzjarji limitati. Dan 
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jista' mbagħad iwassal lid-detentur tad-dritt biex ma jressaqx applikazzjoni, u b'hekk iħalli l-
oġġetti suġġetti ta' ksur jaqsmu l-fruntiera.

Emenda 245
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta mitlub mill-awtoritajiet doganali, 
id-detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni għandu jrodd lura l-
ispejjeż kollha mġarrba mill-
amministrazzjoni doganali għas-sekwestru 
tal-oġġetti taħt superviżjoni doganali skont 
l-Artikoli 16 u 17 u għall-qerda tal-oġġetti 
skont l-Artikoli 20 u 23.

1. Meta mitlub mill-awtoritajiet doganali, 
id-detentur tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni 
tal-applikazzjoni għandu jrodd lura l-
ispejjeż kollha mġarrba mill-
amministrazzjoni doganali għas-sekwestru 
tal-oġġetti taħt superviżjoni doganali skont 
l-Artikolu 16 u 17 u għall-qerda tal-oġġetti 
skont l-Artikoli 20 u 23 u għall-
interċezzjoni tal-oġġetti, sakemm l-
intermedjarji mhumiex responsabbli taħt 
l-Artikolu 27(2)(b).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kumpaniji tat-trasport tal-merkanzija bla ma jridu għandhom rwol ċentrali fl-importazzjoni 
ta' oġġetti illegali u ffalsifikati fl-UE. Dawn ma jistgħux jintalbu li jindividwaw dawn it-tip ta' 
oġġetti. Jistgħu, iżda, jikkontribwixxu biex jipproteġu l-UE kontra l-importazzjoni ta' dawn it-
tip ta' oġġetti jekk ikunu infurmati, fl-istadju preparatorju tal-ispedizzjoni, dwar kwalunkwe 
ksur tat-trade mark preċedenti li jkun wettaq minn min se jirċievi l-oġġetti li huma jkunu qed 
jittrasportaw.

Emenda 246
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan l-Artikolu għandu jkun bla ħsara 
għad-dritt tad-detentur tad-deċiżjoni ta’ 

2. Dan l-Artikolu għandu jkun bla ħsara 
għad-dritt tad-detentur tad-deċiżjoni ta’ 



AM\890182MT.doc PE480.583v02-00

114/121 AM\890182MT.doc PE480.583v02

MT

approvazzjoni tal-applikazzjoni biex jikseb 
kumpens mingħand dak li wettaq il-ksur 
jew mingħand persuni oħra skont il-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru fejn jinstabu 
l-oġġetti.

approvazzjoni tal-applikazzjoni biex jikseb 
kumpens mingħand dak li wettaq il-ksur 
jew mingħand persuni oħra, inklużi l-
intermedjarji bħal trasportaturi jew 
spedituri ta’ merkanzija skont il-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru fejn jinstabu 
l-oġġetti.

Or. en

Emenda 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
dispożizzjonijiet fil-liġi nazzjonali 
tagħhom li jippermettu d-deterntur tad-
deċiżjoni li tapprova l-applikazzjoni biex 
jitlob kumpens mid-dikjarant jew il-
persuna li għandha l-kontroll fiżiku fuq l-
oġġetti meta kemm il-persuna li wettqet il-
ksur u l-proprjetarju tal-oġġetti jew il-
persuna li għandha dritt simili biex 
tiddisponi minnhom ma jistgħux jiġu 
identifikati, ma jistgħux jitressqu 
proċeduri kontrihom fit-territorju 
tagħhom jew mhumiex f'pożizzjoni li 
jipprovdu kumpens, u meta d-dikjarant 
jew il-persuna il-persuna li għandha l-
kontroll fiżiku fuq l-oġġetti ma tistax 
tipprovdi l-ismijiet, l-indirizzi u n-numru 
tal-VAT (jekk applikabbli), tal-ispeditur u 
tad-destinatarju;

Or. en

(See amendment 13 of the rapporteur.)

Ġustifikazzjoni

Itermedjarji bħalma huma t-trasportaturi u/jew l-ispedituri, huma f’relazzjoni kuntrattwali 
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ma’ min iwettaq il-ksur u jirċievu pagamenti għat-trasport tal-oġġetti kontravvenjenti. Meta 
jkun jista’ jiġi stabbilit nuqqas tad-diliġenza dovuta, huma għandhom iġorru l-ispejjeż tal-
qerda tal-oġġetti. Tali obbligu jħeġġeġ lill-intermedjarji jinvolvu ruħhom iżjed fil-ġlieda 
kontra l-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Emenda 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sanzjonijiet amministrattivi Sanzjonijiet

Or. it

Emenda 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar is-sanzjonijiet amministrattivi
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li 
dawn jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet 
amministrattivi previsti għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonali u dissważivi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha neċessarji biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Is-sanzjonijiet previsti 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u 
dissważivi.

Or. it

Emenda 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar is-sanzjonijiet amministrattivi 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li 
dawn jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet 
amministrattivi previsti għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonali u dissważivi.

Bla ħsara għad-dritt nazzjonali tagħhom, 
l-Istati Membri għandhom japplikaw r-
regoli dwar is-sanzjonijiet amministrattivi 
relatati mal-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-
miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li 
dawn jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet 
amministrattivi previsti għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonali u dissważivi.

Or. fr

Emenda 251
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a
Penalitajiet imposti fuq l-applikanti

Applikanti li ripetutament jressqu 
applikazzjonijiet dwar il-ksur allegat tad-
drittijiet ta' proprjetà intellettwali li 
jirriżultaw li jkunu foloz fil-maġġoranza 
tal-każijiet fuq perjodu ta' sentejn 
għandhom jitilfu d-dritt li jressqu 
applikazzjonijiet għal perjodu fiss. L-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu regoli 
dwar il-penalitajiet applikabbli għal dawn 
l-applikanri. Il-penalitajiet ipprovduti 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi.

Or. en

Emenda 252
Jürgen Creutzmann
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Proposta għal regolament
Article 31 – paragraph 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni kollha li hemm 
referenza għaliha fil-paragrafi 1 u 2 
għandha tinżamm f’bażi ta’ dejta ċentrali 
tal-Kummissjoni.

3. L-informazzjoni kollha li hemm 
referenza għaliha fil-paragrafi 1 u 2 
għandha tinżamm f’bażi ta’ dejta ċentrali 
tal-Kummissjoni. Sabiex tiġi stabbilita 
bażi legali għal dik il-bażi ta' data, il-
Kummissjoni għandha tadotta proposta 
separata għal adozzjoni taħt il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja fi żmien sena mid-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Meta 
tkun qed tipprepara din il-proposta, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
Kontrollur tal-Protezzjoni tad-Data 
Ewropew. Il-bażi ta' data għandha tibda 
taħdem mhux aktar tard mit-1 ta' Jannar 
2015.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda timxi fuq ir-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fl-opinjoni tal-Kontrollur tal-
Protezzjoni tad-Data Ewropew.(2011/C 363/01). Għandu jkun hemm obbligu legali i jkun 
hemm investiment u implimentazzjoni ta' proċeduri ta' “eCustoms” interoperabbli anki 
rigward l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Emenda 253
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet doganali tal-
Istati Membri f’forma elettronika l-
informazzjoni relevanti li hemm referenza 
għaliha fil-paragrafi 1 u 2 .

4. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet doganali tal-
Istati Membri f’forma elettronika l-
informazzjoni relevanti li hemm referenza 
għaliha fil-paragrafi 1 u 2 kemm jista' jkun 
malajr u mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2015.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm obbligu legali i jkun hemm investiment u implimentazzjoni ta' proċeduri 
ta' “eCustoms” interoperabbli anki rigward l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Emenda 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ipproċessar ta' dejta personali fil-bażi 
tad-dejta ċentrali tal-Kummissjoni għandu 
jsir skont ir-Regolament (KE) Nru 
45/200126 u taħt is-superviżjoni tal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta.

1. L-ipproċessar ta' dejta personali fil-bażi 
tad-dejta ċentrali tal-Kummissjoni għandu 
jsir skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 
u taħt is-superviżjoni tal-Kontrollur tal-
Protezzjoni tad-Data Ewropew. F'kull każ, 
il-miżuri ta' implimentazzjoni li 
għandhom jiġu adottati għandhom 
jispeċifikaw il-karatteristiċi operattivi u 
tekniċi tal-bażi ta' data.

Or. en

Emenda 255
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Iż-żamma ta' data personali mill-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandha 
tkun limitata għat-tul taż-żmien tal-
validità tad-deċiżjoni li tapprova l-
applikazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi r-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fl-opinjoni tal-Kontrollur tal-
Protezzjoni tad-Data Ewropew (2011/C 363/01).

Emenda 256
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 32a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32a 
Rapportar 

Sa ... * , il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew 
rapport dwar l-infurzar tiegħu mill-Istati 
Membri b'mod partikolari dwar jekk il-
bażi ta' data kompjuterizzata hijiex 
operattiva għal kollox fl-Unjoni kollha.
____________
*ĠU: jekk jogogħbok daħħal id-data: 36-
il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 257
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 32 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 32a
Rapport

Mhux aktar tard minn tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
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dwar l-implimentazzjoni tiegħu lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dan ir-
rapport għandu jiffoka b'mod partikolari 
dwar il-preparazzjonijiet imwettqa mill-
Istati Membri għall-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament jittratta dwar kwistjonijiet proċedurali u biex jinkisbu l-objettivi tiegħu 
huwa importanti li dan jiġi implimentat sew mill-Istati Membri. Huwa partikolarment 
importanti li t-tħaddim tas-sistemi tal-kompjuter imsemmija fir-regolament jiġi ċċekkjat.

Emenda 258
Małgorzata Handzlik

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjonijiet għal azzjoni approvati 
skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1383/2003 għandhom 
jibqgħu validi għall-perjodu speċifikat fid-
deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni li matulha l-awtoritajiet 
doganali jridu jieħdu azzjoni u 
m’għandhomx jiġu estiżi.

Applications for action granted in 
accordance with Council Regulation (EC)
L-applikazzjonijiet għal azzjoni approvati 
skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1383/2003 għandhom 
jibqgħu validi għall-perjodu speċifikat fid-
deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni li matulha l-awtoritajiet 
doganali jridu jieħdu azzjoni u jistgħu jiġu 
estiżi skont l-Artikolu 11 ta' dan ir-
Regolament. Meta mressqa għall-ewwel 
darba, l-applikazzjonijiet għall-estensjoni 
tal-perjodu li matulu l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jieħdu azzjoni għandhom 
jiġu akkompanjati bl-informazzjoni 
meħtieġa taħt l-Artikolu 6(3).  

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-detentur tad-deċiżjoni li tapprova l-applikazzjoni għandu jkun jista' jtawwal il-perjodu 



AM\890182MT.doc PE480.583v02-00 121/121

MT

stabbilit skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003 li matulu l-awtoritajiet 
doganali jistgħu jieħdu azzjoni fuq il-bażi ta' dan ir-Regolament.Dan se jkun ta' anqas piż 
kemm għall-awtoritajiet doganali kif ukoll għad-detentur tad-deċiżjoni li tapprova l-
applikazzjoni.

Emenda 259
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa ...*, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 
Jekk meħtieġ, ir-rapport għandu jkollu 
mehmuż miegħu proposti u/jew 
rakkomandazzjonijiet xierqa.
_______________
*ĠU: jekk jogogħbok daħħal id-data: 36-
il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport se jipprovdi informazzjoni utli dwar il-funzjonament ta' dan ir-Regolament, b'mod 
partikolari l-infurzar ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali addizzjonali mill-awtoritajiet 
doganali u l-proċedura speċjali għal kunsinni żgħar.


