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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond 

Nhar l-24 ta’ Mejju 2011, il-Kummissjoni adottat il-komunikazzjoni “Lejn suq uniku tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali” bl-għan li taġevola l-kreattività u l-innovazzjoni fl-
Ewropa. Din l-istrateġija globali u koerenti tiddefinixxi plan ta’ għadd ta’ inċentivi li l-
Kummissjoni biħsiebha tadotta minn issa sal-2012 f'diversi oqsma. 

Fil-kuntest ta’ dawn l-inizjattivi, il-Kummissjoni pproponiet ukoll regolament ġdida dwar l-
infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, bħala suċċessur tar-Regolament 
1383/2003/KE. 

Din il-proposta tqis l-analiżi tal-istudju tal-impatt li twettaq fl-2010, li ġabar 89 kontribuzzjoni 
kif ukoll il-kontest internazzjonali partikolarment wara t-tilwima kummerċjali bejn l-UE min-
naħa l-waħda, u l-Indja u l-Brażil min-naħa l-oħra, dwar it-tranżitu ta’ mediċini ġeneriċi.  

F’dan il-kuntest, ir-rapporteur għall-opinjoni tixtieq tinsisti fuq dawn il-punti li ġejjin:

Punti Importanti 

L-ewwel nett, rigward il-kamp ta’ applikazzjoni tal-proposta għal regolament, ir-rapporteur 
għall-opinjoni tqis li hu mixtieq li l-kamp ta’ applikazzjoni jitwessa’ biex ikopri l-ismijiet 
kummerċjali, it-topografiji ta’ prodotti semikundutturi u l-mudelli ta’ użu.  

Ir-rapporteur hija wkoll favur l-inklużjoni fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-ksur li jirriżulta minn 
tagħmir imfassal biex jevita miżuri teknoloġiċi, u ksur ieħor ta’ liġijiet li d-dwana diġà 
tinforza r-rispett tagħhom.  

Min-naħa l-oħra, ir-rapporteur mhix tal-fehma li l-importazzjonijiet paralleli jkunu koperti 
mir-regolament ġejjin. Jidher ċar li din il-prattika tista’ tikkawża dannu ekonomiku importanti 
lid-detenturi tad-drittijiet. Ir-regolament attwali għandu jiżgura l-effikaċja u r-rapidità ta’ 
intervent tal-awtoritajiet doganali filwaqt li jillimitaw ir-riskji li jxekklu l-kummerċ leġittimu. 
Barra minn hekk, id-detenturi tad-drittijiet jistgħu jużaw il-mezzi previsti fil-leġiżlazzjoni ta’ 
kull Stat Membru biex jasserixxu d-drittijiet tagħhom.

Ir-rapporteur għal opinjoni tappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea bl-għan li ssaħħaħ 
id-drittijiet ta’ partijiet  li jistgħu jintlaqtu minn intervent doganali. Ir-rapporteur għal 
opinjoni tqis, li jaqbel li ssir distinzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi li jsegwu formalitajiet 
doganali ta’ sikwit, u l-konsumatur finali.

L-operaturi li jsegwu formalitajiet doganali ta’ sikwit għandhom għarfien eċċellenti ta’ dawn 
il-proċeduri. Għaldaqstant tajjeb li ma jinħolqux proċeduri amministrattivi peżanti li jxekklu 
t-twettiq ta’ azzjoni effikaċi u rapida min-naħa tal-awtoritajiet doganali konċernati. Il-
konsumatur finali, mil-banda l-oħra, m’għandux daqstant familjarità mal-prċeduri doganali, u 
għaldaqstant għandu jiġi protett iktar. Din hi r-raġuni għalfejn il-konsumatur finali għandu 
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jkollu d-dritt jinstema’ qabel it-teħid tad-deċiżjoni minn awtorità doganali, biex ikollu l-
possibilità li jesprimi l-verżjoni tiegħu.

Ir-rapporteur għal opinjoni hija partikolarment favur l-introduzzjoni ta’ proċedura speċifika 
għall-qerda ta’ merkanzija li tkun tagħmel parti minn kunsinna żgħira. L-għadd ta’ konfiski 
ta’ traffiku postali kiber b’mod sinifikattiv – minn 15000 fl-2009 għal aktar minn 43000 fl-
2010. Għaldaqstant jaqbel li tinħoloq proċedura sempliċi u effikaċi biex jiġi limitat dan il-
fenomenu filwaqt li jiġu rispettati id-drittijiet u l-interessi tal-konsumatur finali.

Fl-aħħar nett, rigward l-iskambju ta’ data bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea, 
b’mod partikolari il-ħolqien ta’ bażi ta’ data ċentrali tal-Kummissjoni, jaqbel li jiġu rispettati 
bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 45/2001/KE, tad-Direttiva 95/46/KE, kif ukoll l-
opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) tat-12 ta’ Ottubru 2011.
1

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 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 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 

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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leġittimu.

Emenda 2

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. 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
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.

Emenda 3

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 

(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’ indizji
adegwati, li l-oġġetti taħt is-sorveljanza 
tagħhom qegħdin jiksru xi drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali, dawk l-awtoritajiet 
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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.

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.

Ġustifikazzjoni

Armonizzazzjoni tat-terminoloġija użata mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tal-1 ta’ 
Diċembru 2011 fil-każi magħquda C 446/09 u C 495/09, Philips/Nokia (li għadha ma ġietx 
ippubblikata fil-Ġabra). 

Emenda 4

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 intellettwali 
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.

Emenda 5
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, 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 
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 xierqa il-ħidma 
preparatorja tagħha, fosthom 
konsultazzjonijiet mal-organizzazzjonijiet 
tal-konsumatur u tad-drittijiet ċivili u 
konsultazzjonijiet fil-livell tal-esperti.

Ġustifikazzjoni
L-introduzzjoni ta’ proċedura speċifika għal kunsinni żgħar biex jitnaqqas il-piż u l-ispejjeż 
amministrattivi m’għandhiex iddgħajjef il-fiduċja tal-konsumatur fil-kummerċ elettroniku, are 
l-premessa 16 bil-ġustifikazzjoni.

Emenda 6

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-

(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-
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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.

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.

Emenda 7

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-

(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. 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-
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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.

dwana, jaqbel li jkun previst id-dritt tas-
smigħ qabel ma tittieħed deċiżjoni mill-
awtoritajiet doganali.

Emenda 8

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 ġeneriċi 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.
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Emenda 9

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, 
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. 
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.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt 1 - sottopunt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.13. kwalunkwe dritt ieħor li hu stabbilit 
bħala dritt għal proprjetà intellettwali 
esklussiv mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;

imħassar
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt 5 - sottopunt 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 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 
kummerċjali, u kwalunkwe marka 
kummerċjali, anke jekk tkun ippreżentata 
separatament, u l-materjal tal-imballaġġ li 
jkollu l-marki kummerċjali ta’ merkanzija 
ffalsifikata;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

Armonizzazzjoni tat-terminoloġija użata mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tal-1 ta’ 
Diċembru 2011 fil-każi magħquda C 446/09 u C 495/09, Philips/Nokia (li għadha ma ġietx 
ippubblikata fil-Ġabra). .
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta, wara li jirċievi applikazzjoni, id-
dipartiment doganali kompetenti 
jikkunsidra li ma fihiex l-informazzjoni 
kollha mitluba fl-Artikolu 6(3), id-
dipartiment doganali kompetenti għandu 
jitlob lill-applikant biex jipprovdi l-
informazzjoni nieqsa fi żmien għaxart 
ijiem xogħol mill-ġurnata li fiha tkun 
intbagħtet in-notifika.

1. Meta, wara li jirċievi applikazzjoni, id-
dipartiment doganali kompetenti 
jikkunsidra li ma fihiex l-informazzjoni 
kollha mitluba fl-Artikolu 6(3), id-
dipartiment doganali kompetenti għandu 
jitlob lill-applikant biex jipprovdi l-
informazzjoni nieqsa.

F’każi bħal dawn, il-limitu ta’ żmien li 
hemm referenza għalih fl-Artikolu 8 l-
ewwel subparagrafu għandu jkun sospiż 
sakemm tasal l-informazzjoni relevanti.

(Ara l-Emenda Artiklu 7, paragrafu 2.)

Emenda 14

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, id-dipartiment 
doganali kompetenti jista’ jiċħad l-
applikazzjoni.

(Ara l-Emenda Artiklu 7, paragrafu 1.)

Emenda 15

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-

2. Qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni jew is-
sospensjoni tar-rilaxx tal-oġġetti, l-
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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.

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 r-
ritratti ta’ dawk l-oġġetti kif xieraq.

Emenda 16

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

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet doganali għandhom 
jinfurmaw lid-detentur bid-deċiżjoni li 
japprovaw l-applikazzjoni u lid-dikjarant 
jew lid-detentur tal-oġġetti bil-kwantità 
attwali jew stmata, bin-natura attwali jew 
issopponuta tal-oġġetti, inklużi stampi ta’ 
dawn l-oġġetti kif xieraq, li r-rilaxx 
tagħhom ġie sospiż jew li ġew 
issekwestrati.

5. L-awtoritajiet doganali għandhom 
jinfurmaw lid-detentur bid-deċiżjoni li 
japprovaw l-applikazzjoni u lid-dikjarant 
jew lid-detentur tal-oġġetti bil-kwantità 
attwali jew stmata, bin-natura attwali jew 
issopponuta tal-oġġetti, inklużi ritratti ta’ 
dawn l-oġġetti kif xieraq, li r-rilaxx 
tagħhom ġie sospiż jew li ġew 
issekwestrati.
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Emenda 18

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 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 ir-ritratti 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.

Emenda 19

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
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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.

2. L-awtoritajiet doganali jistgħu jieħdu 
kampjuni rappreżentattivi tal-merkanzija 
kollha 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.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt b 

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.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 jqisu li d-dikjarant jew id-detentur 
tal-oġġetti jkun qabel li dawn l-oġġetti 
jinqerdu.

2. Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 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-
merkanzija kollha.

Emenda 25

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.
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Emenda 26

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 tax-
xogħol minn meta tkun intbagħtet id-
deċiżjoni għas-sospensjoni tar-rilaxx jew 
tas-sekwestru tal-oġġetti.

Emenda 27

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 għaxart ijiem tax-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.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – subparagrafu 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.

Bla preġudizzju għad-dritt nazzjonali, 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.
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dipartimenti doganali kompetenti 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
b’dawn li ġejjin:

1. Id-dipartimenti doganali kompetenti 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
bl-informazzjoni meħtieġa dwar:

a) Applikazzjonijiet għal azzjoni, inklużi
ritratt(i), stampa(i), fuljett(i);

a) id-deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni, inklużi applikazzjonijiet 
għal azzjoni u ritratt(i), stampa(i), fuljett(i); 

b) deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjonijiet;

b) kull deċiżjoni li testendi l-perjodu li 
matulu l-awtoritajiet doganali għandhom 
jieħdu azzjoni jew kull deċiżjoni li 
tirrevoka d-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni jew li temendaha;

c) kull deċiżjoni li testendi l-perjodu li 
matulu l-awtoritajiet doganali għandhom 
jieħdu azzjoni jew kull deċiżjoni li 
tirrevoka d-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-
applikazzjoni jew li temendaha;

c) kull sospensjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni.

d) kull sospensjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
approvazzjoni tal-applikazzjoni.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 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’ data ċentrali 
tal-Kummissjoni għal tul ta’ żmien li ma 
jistax itul aktar miż-żmien meħtieġ għat-
twettiq tal-objettivi tar-Regolament 
attwali.
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