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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

F’ekonomija globalizzata, il-proprjetà intellettwali saret fattur ewlieni tal-kompetittività 
Ewropea. Il-protezzjoni tal-għerf tfisser il-protezzjoni tal-investiment tal-Ewropa fir-riċerka, 
fl-innovazzjoni u fl-impjiegi. Fl-istess ħin, il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) 
u l-kummerċ globali fi prodotti falsifikati li jirriżulta minnu huwa tħassib li kulma jmur qed 
jikber, kemm f’termini tal-konsegwenzi ekonomiċi għall-industrija tal-Ewropa kif ukoll tar-
riskji għas-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi tagħha.

L-istatistika1 li għandha x’taqsam mas-sekwestri mill-awtoritajiet doganali rreġistrati fil-
fruntieri esterni tal-UE turi żieda ċara fin-numru ta’ drabi meta tintbagħat merkanzija 
suspettata li tikser l-IPR. Filwaqt li n-nuqqas ta’ data affidabbli jfixkel il-valutazzjoni tal-
kobor kollu tal-problema, l-istatistika dwar l-azzjonijiet doganali tal-UE turi xejra 
sorprendenti ta’ żieda b’mod partikolari fir-rigward ta’ sekwestri ta’ pakketti żgħar postali jew 
tal-kurriera li jirriżultaw minn akkwisti onlajn. Fl-2010, kważi 69% tal-oġġetti sekwestrati fit-
traffiku postali kienu mediċini.

Fil-fruntieri tal-UE, l-awtoritajiet doganali huma kemm fuq quddiem nett kif ukoll 
f’pożizzjoni privileġġata biex jieħdu azzjoni kontra l-iffalsifikar u d-dħul illegali ta’ prodotti 
fl-UE, u konsegwentament biex jiżguraw il-kompetittività tal-ambjent kummerċjali Ewropew.
Peress li r-regoli u l-prattiki doganali għandhom rwol vitali għal azzjoni effikaċi, il-proposta 
tal-Kummissjoni li tirrevedi r-Regolament eżistenti dwar l-infurzar tal-fruntieri 1383/2003, bl-
għan li ssaħħaħ l-infurzar tal-IPR filwaqt li tissimplifika l-proċeduri doganali, ta’ min jifraħ 
biha.

Din il-proposta tagħmel parti minn strateġija usa’ bbażata fuq l-għerf ippreżentata fil-
Komunikazzjoni Ewropa 2020 kif ukoll mill-Pjan ta’ Azzjoni Doganali tal-UE li għandu l-
għan li jiġġieled il-ksur tal-IPR għall-2009-2012.

Il-proposti tar-rapporteur

Peress li l-formalitajiet doganali għandhom implikazzjonijiet diretti fuq il-kummerċ 
internazzjonali, huwa tal-akbar importanza li l-miżuri tal-infurzar ma jsirux minnhom 
infushom ostakolu għall-kummerċ leġittimu. Minbarra l-objettivi ġenerali tal-faċilitazzjoni 
tal-kummerċ, l-għoti ta’ salvagwardji kontra l-abbuż kif ukoll aktar ċertezza legali, dawn il-
miżuri għandhom ikunu konformi mal-impenji internazzjonali tal-UE.

Dawn huma wħud mill-preokkupazzjonijiet li fuqhom huma msejsa l-proposti tiegħi bħala 
rapporteur tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Hemm tliet aspetti ta’ interess 
partikolari mill-perspettiva esterna li nixtieq nenfasizza f’din l-opinjoni: il-merkanzija fi 
transitu, il-kummerċ parallel u l-kooperazzjoni internazzjonali.

Merkanzija fi transitu

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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Il-kwistjonijiet relatati mat-transitu jistħoqqilhom attenzjoni speċifika. Il-premessa 17 tal-
abbozz ta’ Regolament ġdid biex jissostitwixxi r-Regolament 1383/2003 tirreferi għal każ 
partikolari ħafna: l-importazzjonijiet ta’ mediċini ġeneriċi. Din ir-referenza hija r-riżultat ta’ 
preokkupazzjonijiet magħrufa sew relatati ma’ każijiet ta’ sekwestri ta’ mediċini fi transitu, 
abbażi ta’ allegat ksur ta’ privattivi, u t-tilwim konsegwenti fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ (WTO) kontra l-UE mill-Brażil u l-Indja.

Il-premessa 17 hija dikjarazzjoni mill-ġdid ta’ min jifraħ biha tal-impenn tal-EU favur il-
faċilitazzjoni tal-aċċess għall-mediċini fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw kif ukoll tal-obbligu 
tagħha, skont ir-regoli tad-WTO, li tiggarantixxi l-libertà ta’ transitu. B’hekk tintroduċi aktar 
ċarezza u ċertezza legali għal partijiet interessati leġittimi fir-rigward tat-trattament doganali 
ta’ mediċini “in particular” li jkunu sempliċement fi transitu mill-UE u ma jkunux maħsuba 
għas-suq intern tal-UE u lanqas ma jkunu jinvolvu riskju li tinbidilhom ir-rotta sabiex 
jispiċċaw fih.

Skont il-proposta attwali, l-uffiċjali tad-dwana għandhom, meta jkunu qed jivvalutaw riskju 
ta’ ksur tal-IPR, iqisu kwalunkwe “possibilità sostanzjali ta' bdil tar-rotta” ta' dawn l-oġġetti 
għas-suq tal-Unjoni. Id-dwana b’hekk tkun tista’ biss iżżomm oġġetti li jkunu fi transitu u li 
jkunu ġejjin minn stati li ma jkunux membri, sakemm ikun hemm biżżejjed evidenza li tkun 
se tinbidilhom ir-rotta biex jispiċċaw b’mod illeċitu fis-suq intern. Madankollu, il-proposta 
tonqos milli tinkludi gwida jew kriterji għall-interpretazzjoni ta’ intenzjoni li tqiegħed 
prodotti għall-bejgħ fl-UE. Ir-Regolament il-ġdid għalhekk jibbenefika minn aktar ċarezza 
f’dan ir-rigward.

Barra minn hekk, ir-regolament il-ġdid għandu jagħti s-setgħa lill-awtoritajiet doganali li 
jżommu kwalunkwe prodotti ffalsifikati, u anke jekk ikunu fi transitu. Inkella, prodotti illeċiti 
jkomplu jidħlu fis-suq tal-UE bħala “prodotti fi transitu”, abbażi ta’ dikjarazzjonijiet foloz 
rigward l-oriġini u d-destinazzjoni, kif ġie rrappurtat min-negozji affettwati.

Il-garanzija tal-libertà ta’ transitu qatt ma kienet intenzjonata li tapplika għall-kummerċ 
illeċitu. Barra minn hekk, m’għandux ikun hemm limiti għall-kontrolli meta jkun hemm 
suspetti li s-saħħa pubblika tista’ tkun ipperikolata, irrispettivament mid-destinazzjoni finali 
tal-prodotti. Il-prevenzjoni u l-prekawzjoni għandhom jiggwidaw l-azzjoni doganali. Filwaqt 
li l-Premessa 2 tirrikonoxxi r-riskji għas-saħħa u s-sikurezza ta’ prodotti li jiksru l-IPR, ir-
Regolament għandu jispeċifika li l-awtoritajiet tad-dwana tal-UE jistgħu jżommu kwalunkwe 
prodott suspett, anke jekk ikun fi transitu, meta jkun hemm riskju konkret li l-prodott 
tinbidillu r-rotta biex jispiċċa fis-suq tal-UE.

Kunsinni żgħar

Peress li l-ġlieda kontra l-ksur tal-IPR fit-transitu għadha sfida għall-awtoritajiet tad-dwana 
tal-Istati Membri, xi ħaġa ġdida li ta’ min jifraħ biha hija l-introduzzjoni ta’ applikazzjoni 
obbligatorja fl-UE tal-proċedura simplifikata biex jinqerdu prodotti ffalsifikati mingħajr il-
ħtieġa li l-ksur jiġi stabbilit b’mod formali f’qorti. Dan jista’ jitqies titjib sinifikanti f’termini 
tat-tnaqqis tal-piż kemm fuq id-detenturi tad-drittijiet kif ukoll fuq l-awtoritajiet tad-dwana -
b’riżultati mistennija fil-faċilitazzjoni tal-kummerċ.
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Dan japplika b’mod partikolari għal kunsinni żgħar ta’ prodotti suspetti – li jirriżultaw minn 
bejgħ bl-internet u li jidħlu fl-UE permezz tas-servizz postali jew permezz ta’ kumpanija 
kummerċjali ta’ kurriera – meta jitqies il-valur tal-prodotti li jiksru l-IPR meta mqabbel mal-
piż tal-ispiża tal-ħżin u tal-proċeduri ġudizzjarji.

Madankollu, il-kunċett ta’ “kunsinni żgħar” u l-iskadenza proċedurali relatata jistgħu 
jibbenefikaw minn investigazzjoni ulterjuri. Huwa ugwalment importanti li l-awtoritajiet tad-
dwana jinformaw lid-detenturi tad-drittijiet dwar kwalunkwe moviment sinifikanti ta’ 
kunsinni żgħar ta’ prodotti ffalsifikati biex jgħinuhom jittraċċaw ir-rotot u x-xejriet tal-
iffalsifikar.

Kummerċ parallel

L-estensjoni ulterjuri tal-firxa ta' applikazzjoni tal-ksur kopert mill-abbozz ta’ Regolament ta’ 
min jifraħ biha. L-għoti tas-setgħa lill-awtoritajiet tad-dwana tal-UE li jissekwestraw 
importazzjonijiet paralleli, imqiegħda fis-suq tal-UE mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-detentur 
tad-drittijiet, għandu jwassal f’livell aħjar ta’ infurzar tal-IPR. Filwaqt li l-awtoritajiet tad-
dwana jinsabu f’pożizzjoni unika li jikkontrollaw il-kummerċ parallel illeċitu, l-
interċettazzjoni ta’ “prodotti tas-suq mhux uffiċjali” u l-istabbiliment tal-ksur reali x’aktarx 
jibqgħu problematiċi.

Fil-fatt, ir-riskju li jitfixkel il-kummerċ leġittimu jista’ jikber. Biex jiġu evitati konfiski 
mingħajr bażi, id-detenturi tad-drittijiet għandhom jipprovdu lid-dwana bl-informazzjoni 
kollha neċessarja biex jippermettu lill-awtoritajiet tad-dwana jissekwestraw l-
importazzjonijiet paralleli fil-fruntiera. L-ambitu estiż tar-Regolament se jeħtieġ li jiġi 
akkumpanjat b’riżorsi u taħriġ adegwati għad-dwana.

Kooperazzjoni internazzjonali

Il-ġlieda kontra l-ksur tal-IPR fil-fruntieri tal-UE trid issir flimkien ma’ azzjonijiet immirati 
fis-sors biex jiġi evitat li sseħħ l-importazzjoni ta’ prodotti illeċiti fl-UE. Din tirrikjedi 
kooperazzjoni kemm ma’ pajjiżi terzi kif ukoll fil-livell internazzjonali, inkluż fid-WTO, fl-
Organizzazzjoni Dinjija Doganali u fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali.

Il-kooperazzjoni doganali kemm mal-pajjiżi tas-sors kif ukoll ma’ pajjiżi oħra ta’ konsum 
diġà hija realtà fl-UE permezz ta' inizjattivi speċifiċi bħall-Pjan ta’ Azzjoni UE-Ċina dwar il-
kooperazzjoni doganali rigward l-infurzar tal-IPR. Minkejja d-djalogi u l-isforzi rigward il-
kooperazzjoni teknika, l-iskambju tad-data, il-kooperazzjoni mal-industrija, kif ukoll xi 
progress fir-rigward tal-leġiżlazzjoni, għad m’hemmx impatt reali. Fil-fatt, iċ-Ċina1 għadha s-
sors ewlieni ta’ prodotti li jiksru l-IPR li jaslu fl-UE. Fl-2010, 85% tal-oġġetti kollha li kisru l-
IPR u li nżammu mid-dwana tal-UE ġew miċ-Ċina (żieda ta’ 64% meta mqabbel mal-2009).

Filwaqt li l-Istrateġija 2004 tal-UE għall-Infurzar tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali 
f’Pajjiżi Terzi għaddejja minn reviżjoni, u huwa mistenni l-programm FISCUS il-ġdid, ir-

                                               
1

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
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rapporteur jara ħtieġa ċara li tiġi intensifikata, b’mod partikolari, il-kooperazzjoni teknika 
mmirata u adattata fir-rigward tal-IP mas-sħab tal-UE, u b’mod partikolari ma’ pajjiżi 
prijoritarji bħaċ-Ċina, biex jiġi żgurat il-livell massimu ta’ protezzjoni tal-IPR kemm għan-
negozji leġittimi kif ukoll għall-konsumaturi.

Kooperazzjoni operattiva ulterjuri bejn l-awtoritajiet tad-dwana fl-UE u ta’ pajjiżi terzi, inkluż 
l-iskambju ta’ informazzjoni, kif ukoll il-kooperazzjoni mal-industrija, għandhom jiġu 
intensifikati. Barra minn hekk, meta tkun qed tinnegozja dispożizzjonijiet tal-IPR fi ftehimiet 
kummerċjali, l-UE għandha tagħmel ħilitha biex tikseb livelli identiċi ta’ protezzjoni bħal 
dawk li jappliakw fl-Unjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

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 barra mis-suq u għandhom jiġu 
adottati miżuri li jindirizzaw din l-attività 
illegali mingħajr ma jfixklu l-kummerċ 
leġittimu. Għal din ir-raġuni, il-
konsumaturi għandhom ikunu infurmati 
tajjeb dwar ir-riskji involuti fix-xiri ta’ 
dawn il-prodotti.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 11



AD\889522MT.doc 7/15 PE476.120v02-00

MT

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) 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.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) It-tranżitu mit-territorju doganali 
tal-Unjoni u d-distribuzzjoni possibbli fis-
suq intern ta’ oġġetti suspettati li jkunu 
imitazzjonijiet ta’ prodotti protetti fl-
Unjoni minn trejdmark, jew kopji ta’ 
prodotti protetti fl-Unjoni minn drittijiet 
tal-awtur, dritt relatat jew disinn, 
jimplikaw kemm telf konsiderevoli għan-
negozji leġittimi tal-Unjoni kif ukoll riskji 
għas-saħħa u s-sikurezza tal-
konsumaturi. L-awtoritajiet tad-dwana 
għandhom għalhekk ikollhom is-setgħa li 
jissekwestraw kwalunkwe prodotti 
suspettati li jiksru dritt tal-proprjetà 
intellettwali, bħala prekawzjoni, meta 
jkun preżunt li dawk il-prodotti se jiġu 



PE476.120v02-00 8/15 AD\889522MT.doc

MT

distribwiti fis-suq intern.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Evidenza li hemm l-intenzjoni li 
dawn l-oġġetti jitqiegħdu għall-bejgħ fl-
Unjoni għandha titqies li teżisti meta 
jkunu nbiegħu lil klijent fl-Unjoni jew 
offruti għall-bejgħ jew reklamati għall-
bejgħ lill-konsumaturi tal-Unjoni, jew 
meta dokumenti jew korrispondenza turi li 
dawn għandhom jiġu distribwiti fis-suq 
intern tal-Unjoni. Meta d-destinazzjoni 
tal-oġġetti ma tkunx dikjarata, anki jekk 
tali dikjarazzjoni tkun meħtieġa, jew 
f’każijiet fejn ikun hemm nuqqas ta’ 
preċiżjoni jew tagħrif rilevanti sabiex ikun 
identifikat il-produttur jew id-distributur 
tal-prodotti, nuqqas ta’ kooperazzjoni 
mal-awtoritajiet doganali jew meta 
jinstabu dokumenti li juru li l-prodotti 
maħsuba għad-distribuzzjoni fis-suq 
intern, għandu jkun id-dikjarant jew id-
detentur tal-oġġetti kkonċernati li jrid 
jagħti prova li l-intenzjoni tiegħu ma 
kinitx li jbiegħ l-oġġetti fl-Unjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 17c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17c) Il-ġlieda kontra l-ksur tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali fil-fruntieri 
esterni tal-Unjoni għandha ssir flimkien 
ma’ sforzi ffukati fuq is-sors. Dan 
jirrikjedi kooperazzjoni kemm ma’ pajjiżi 
terzi kif ukoll fil-livell internazzjonali, 
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fejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jibnu rispett u jippromwovu 
standards għolja ta’ protezzjoni għad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Dan 
għandu jikkonsisti fl-approvazzjoni tal-
inklużjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali fi ftehimiet 
kummerċjali, f'kooperazzjoni teknika, fit-
tħeġġiġ ta’ diskussjoni fid-diversi fora 
internazzjonali, fil-komunikazzjoni u l-
iskambju tal-informazzjoni, kif ukoll 
f’passi ulterjuri fil-kooperazzjoni 
operattiva mal-pajjiżi terzi u mal-
industriji kkonċernati.

Ġustifikazzjoni

Il-ġlieda kontra l-ksur tad-drittijiet tal-propjetà intellettwali għandha tibbenefika minn 
kooperazzjoni bilaterali msaħħa kif ukoll minn azzjoni internazzjonali kkoordinata. 

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 17d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17d) Bil-ħsieb li jiġi eliminat il-kummerċ 
internazzjonali fi prodotti li jiksru d-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali, l-
Artikolu 69 tal-Ftehim TRIPS jistipula li 
l-Membri tad-WTO għandhom 
jippromwovu l-iskambju ta’ informazzjoni 
bejn l-awtoritajiet tad-dwana dwar il-
kummerċ fi prodotti li jiksru d-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali. Dan l-iskambju 
ta’ informazzjoni għandu jippermetti li 
jiġu ttraċċati netwerks ta’ traffikar biex 
jitwaqqfu l-manifattura u d-distribuzzjoni 
ta’ prodotti li jiksru d-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali fi stadju aktar bikri 
tal-katina tal-provvista. Għalhekk huwa 
meħtieġ li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet 
għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-
awtoritajiet tad-dwana fl-Unjoni u l-
awtoritajiet rilevanti f’pajjiżi terzi, inkluż 
dwar il-protezzjoni tad-data.



PE476.120v02-00 10/15 AD\889522MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura internazzjonali tal-iffalsifikar u n-netwerks estiżi ta’ dawk li jiffalsikaw 
minn naħa għall-oħra tal-fruntieri, huwa importanti ħafna li l-awtoritajiet tad-dwana jkunu 
jistgħu jaqsmu u jużaw l-informazzjoni, inkluż ma’ pajjiżi terzi, biex jittraċċaw in-netwerks u 
r-rotot użati minn dawk li jiffalsifikaw. 

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 17e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17e) F’konformità mal-għan tal-Unjoni 
li ssaħħaħ il-kooperazzjoni 
internazzjonali fil-ġlieda kontra l-
falsifikazzjoni, il-piraterija u l-kummerċ 
parallel illegali f'oġġetti li jiksru l-
proprjetà intellettwali ta' detenturi ta' dritt 
reġistrat, l-Osservatorju Ewropew il-ġdid 
dwar il-Falsifikazzjoni u l-Piraterija 
għandu rwol fundamentali billi jipprovdi 
lill-awtoritajiet doganali kollha tal-Istati 
Membri b’tagħrif rilevanti u f’waqtu biex 
jitwettqu kontrolli xierqa ta’ importaturi u 
distributuri awtorizzati ta’ prodotti 
suspettati li jiksru dritt tal-proprjetà 
intellettwali fis-suq intern kif ukoll ta’ 
esportaturi ta’ dawn il-prodotti fi swieq 
barranin. Dan ir-rwol jista’ jissaħħaħ 
aktar permezz tal-ħolqien ta’ bażi ta’ data 
ta' prodotti u servizzi Komunitarji ġenwini 
u mħarsa bi trejdmarks, disinji u privattivi 
u li tista’ tkun ukoll disponibbli għal 
awtoritajiet doganali barranin li 
jikkooperaw mal-Unjoni fuq protezzjoni u 
infurzar aħjar tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għal prodotti fi transitu mit-territorju 
doganali tal-Unjoni li jkunu suspettati li 
jiksru dritt tal-proprjetà intellettwali.

Ġustifikazzjoni
Sabiex wieħed ikun aktar ċar, it-trattament ta’ prodotti fi transitu għandu jiġi indirizzat 
b’mod espliċitu fir-Regolament il-ġdid. Fejn ikun hemm suspett ta’ ksur tad-drittijiet mogħtija 
mil-liġi sostantiva tal-UE u tal-Istati Membri dwar l-IP u riskju konkret li l-prodotti 
tinbidilhom ir-rotta waqt li jkunu fi transitu biex jispiċċaw fis-suq intern, id-dwana tista’ 
b’mod leġittimu żżomm il-prodotti.

Emenda 9

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 s-suġġett ta’ azzjoni li 
tikser id-dritt ta’ proprjetà intellettwali 
skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ dak l-Istat 
Membru jew prodotti li għalihom ma 
jkunx jista' jiġi eskluż li l-oġġetti huma 
soġġetti għal azzjoni bħal din, u li fl-istess 
ħin ikunu ta' theddida ċara għas-saħħa 
jew is-sikurezza tal-konsumaturi; 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) Dejta speċifika u teknika dwar oġġetti 
awtentiċi, inklużi stampi fejn hu xieraq;

g) Data speċifika u teknika dwar oġġetti 
awtentiċi, inklużi mmarkar, bħall-użu ta’ 
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barcodes, u stampi fejn hu xieraq;

Ġustifikazzjoni
Biex tiġi ffaċilitata t-traċċabilità tal-importazzjonijiet paralleli, id-detenturi tad-drittijiet u r-
rappreżentanti tagħhom għandhom jagħtu lid-dwana l-informazzjoni kollha rilevanti għall-
identifikazzjoni ta’ prodotti ġenwini bħall-immarkar u d-distributuri awtorizzati.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) Kwalunkwe informazzjoni relevanti 
għall-analiżi u l-valutazzjoni tal-
awtoritajiet tad-dwana tar-riskju ta' ksur 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
kkonċernati;

i) Kwalunkwe informazzjoni relevanti 
għall-analiżi u l-valutazzjoni tal-
awtoritajiet tad-dwana tar-riskju ta' ksur 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
kkonċernati, bħad-distributuri awtorizzati;

Ġustifikazzjoni
Biex tiġi ffaċilitata t-traċċabilità tal-importazzjonijiet paralleli, id-detenturi tad-drittijiet u r-
rappreżentanti tagħhom għandhom jagħtu lid-dwana l-informazzjoni kollha rilevanti għall-
identifikazzjoni ta’ prodotti ġenwini bħall-immarkar u d-distributuri awtorizzati.

Emenda 12

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, 
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.

3. 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 ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni għandha 
titneħħa jew għandha tiġi emendata mill-
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awtoritajiet doganali li laqgħu d-deċiżjoni.

Emenda 13

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.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Il-qsim ta’ informazzjoni u data bejn l-

awtoritajiet tad-dwana
Salv salvagwardji xierqa għall-protezzjoni 
tad-data, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi 
li l-informazzjoni u d-data miġbura skont 
l-Artikolu 18(3) għandhom jinqasmu fost 
l-awtoritajiet tad-dwana fl-Unjoni u l-
awtoritajiet rilevanti f’pajjiżi terzi u 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għal dan il-
qsim.

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi hija essenzjali biex tiġi miġġielda l-proliferazzjoni tal-
kummerċ fi prodotti li jiksru l-IPR. Biex din il-kooperazzjoni tkun effikaċi, l-awtoritajiet tad-
dwana tal-UE għandhom ikunu jistgħu jaqsmu l-informazzjoni u d-data dwar ksur tal-IPR 
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mal-kontropartijiet tagħhom f’pajjiżi terzi, b’kunfidenzjalità, u bil-kundizzjoni li jkun hemm 
fis-seħħ salvagwardji stretti għall-protezzjoni tad-data. 
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