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DIKJARAZZJONI TAR-RAĠUNIJIET TAL-KUNSILL
Suġġett: Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' REGOLAMENT 

TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-infurzar doganali tad-
drittijiet ta' proprjetà intellettwali u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1383/2003 adottat mill-Kunsill fis-16 ta' Mejju 2013
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I. INTRODUZZJONI

Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta msemmija hawn fuq lill-Kunsill fis-26 ta' Mejju 2011.

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ta l-opinjoni tiegħu fit-12 ta' Ottubru 2011.

Il-Parlament Ewropew ta l-Pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fit-3 ta’ Lulju 2012, b'emenda 

għall-proposta.

Skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (l-Artikolu 294 TFUE), fis-16 ta' Mejju 2013, il-

Kunsill, waqt li kkunsidra l-ewwel qari tal-Parlament, adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari 

dwar l-abbozz ta' Regolament.

II. OBJETTIV

L-għan tal-abbozz ta' Regolament huwa li jissaħħu u jiġu ċċarati d-dispożizzjonijiet dwar l-

infurzar tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali. Dan jinkiseb permezz ta' twessigħ tal-kamp ta' 

applikazzjoni kopert mir-Regolament (KE) Nru 1383/2003, bl-inklużjoni ta' ismijiet 

kummerċjali, topografiji ta' prodotti semikondutturi u mudelli ta’ utilità flimkien ma' għadd ta' 

infrazzjonijiet.

L-abbozz ta' Regolament jintroduċi proċeduri simplifikati fir-rigward tal-qerda ta' oġġetti, li 

jippermettu lid-dwana li jkollha oġġetti abbandunati għall-qerda mingħajr ma jkunu soġġetti 

għal proċedimenti legali. Dwar il-kunsinni żgħar, proċedura speċifika tippermetti li l-oġġetti 

suspettati li huma ffalsifikati u kkupjati illegalment koperti minn applikazzjoni jinqerdu 

mingħajr l-involviment tad-detentur tad-dritt.

Il-Proposta tipprevedi wkoll għadd ta' miżuri li jiżguraw il-protezzjoni tal-interessi tal-

kummerċjanti leġittimi minn abbuż possibbli tal-proċeduri tal-infurzar doganali, 

partikolarment rigward l-informazzjoni li tingħadda lid-detenturi tad-dritt mid-dwana u d-dritt 

ta' difiża.
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III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI KOMUNI

1. Ġenerali

Il-Kunsill, fil-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, jikkondividi l-objettiv ġenerali tal-

proposta fir-rigward tal-ħtieġa li jissaħħaħ l-infurzar mid-dwana tad-drittijiet ta' 

proprjetà intellettwali. Madankollu, il-Kunsill huwa tal-fehma li l-kamp ta' 

applikazzjoni tar-Regolament m'għandux jiġi estiż għal kummerċ parallel u kwantitajiet

żejda (overruns), u li d-dritt għal smigħ għandu jingħata f'konformità mad-dritt 

nazzjonali, u barra minn hekk jintroduċi għadd ta' bidliet tekniċi għall-proposta.

2. Emendi tal-PE

Il-Parlament Ewropew adotta 108 emendi għall-proposta1. Dawn l-emendi 

jikkonċernaw prinċipalment:

- l-applikabbiltà tar-Regolament għal oġġetti fi transitu;

- it-traċċabbiltà ta' importazzjonijiet paralleli;

- is-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet bl-użu ta' sistemi elettroniċi ta' pproċessar ta' 

data, b'tali sistemi jkunu disponibbli sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014; 

- fir-rigward ta' oġġetti suspettati li huma ffalsifikati u mqiegħda taħt proċedura ta' 

sospensjoni, il-prova adegwata li għandha tingħata mid-dikjarant jew id-detentur 

tal-oġġetti li d-destinazzjoni finali tal-oġġetti hija lil hinn mit-territorju tal-Unjoni; 

- id-dritt għal smigħ;

                                               
1 It-test komplet tal-emendi adottati mill-Parlament fil-plenarja tiegħu fit-3 ta' Lulju 2012 huwa 

disponibbli fl-indirizz segwenti:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
2012-272
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- il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet doganali ta' pajjiżi terzi u l-kondiviżjoni ta' 

informazzjoni u data bejn l-awtoritajie doganali;

- l-estensjoni tal-proċedura simplifikata għall-qerda ta' oġġetti  għall-infrazzjonjiet 

kollha tal-IPR;

- il-proċedura simplifikata għall-qerda ta' oġġetti f'kunsinni żgħar, iddefiniti abbażi 

tal-għadd ta' oġġetti (inqas minn tlieta) u l-piż totali tagħhom (anqas minn 2kg) 

f'pakkett uniku;

- ir-rappurtar mill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament sa 

tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu.

3. Elementi ġodda introdotti mill-Kunsill

Il-punti ewlenin tal-pożizzjoni komuni li jvarjaw mill-proposta tal-Kummissjoni 

jikkonċernaw:

- l-esklużjoni ta' kummerċ parallel u kwantitajiet żejda mill-kamp ta' applikazzjoni 

tar-Regolament;

- il-kontrolli doganali u l-miżuri ta' identifikazzjoni li l-awtoritajiet doganali jistgħu 

jwettqu biex jipprevjenu operazzjonijiet li jiksru l-liġijiet ta' proprjetà intellettwali 

applikabbli fit-territorju tal-Unjoni, u sabiex jikkooperaw ma' pajjiżi terzi dwar l-

infurzar tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali;

- il-proċedura komuni li tapplika għall-infrazzjonijiet kollha tal-IPR li jaqgħu fil-

kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament, mingħajr preġudizzju għall-proċedura 

speċifika għal kunsinni żgħar;

- il-proċedura għal kunsinni żgħar, li tapplika biss fuq talba mill-applikant, u l-

ispejjeż li l-applikanti jista' jintalab li jkopri;
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- id-definizzjoni ta' kunsinni żgħar fir-Regolament, li fir-rigward tiegħu l-

Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 

290 TFUE bil-ħsieb ta' emenda, f'ċerti ċirkostanzi, ta' elementi mhux essenzjali 

tiegħu;

- il-bażi legali neċessarja, f'konformità mal-Artikolu 69 TRIPS u bil-ħsieb li jiġi 

eleminat kummerċ internazzjonali f'oġġetti li jiksru d-drittijiet ta' proprjetà 

intellettwali, għall-iskambju rapidu ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali 

fl-UE u f'pajjiżi terzi. Setgħat ta' implimentazzjoni kkonferiti fuq il-Kummissjoni 

biex tiddefinixxi l-elementi tal-arranġamenti prattiċi għall-iskambju ta' data ma' 

pajjiżi terzi;

- id-dritt għal smigħ;

- is-sitwazzjonijiet li fihom id-detentur ta' dritt jista' juża l-informazzjoni li d-dwana 

tiżvelalu wara d-detenzjoni ta' oġġetti;

- id-dispożizzjonijiet fl-att bażiku dwar il-ġbir ta' data, l-ipproċessar, il-perijodi ta' 

żamma, l-eżerċizzju ta' drittijiet u responsabbiltajiet f'konformità mal-leġislazzjoni 

eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data.

IV. KONKLUŻJONI

Il-pożizzjoni fl-ewwel qari, li ġiet unanimament adottata mill-Kunsill u li hija appoġġata mill-

Kummissjoni, hija mfassla biex tilħaq l-objettivi tar-Regolament propost, jiġifieri t-tisħiħ u l-

kjarifika tal-qafas legali li fih l-awtoritajiet doganali joperaw fid-dawl tat-tisħiħ tad-drittijiet 

ta' proprjetà intellettwali.  
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