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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri 
kriminali bil-għan li jiżguraw li d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jkunu mħarsa
(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0168)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0233/2005),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għall-Kummerċ Internazzjonali u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern (A6-0000/2006),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa

(5) Id-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 
2004 dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali tipprovdi miżuri, 
proċeduri u rimedji ta’ natura ċivili u 
amministrattiva. Huma meħtieġa għadd ta’ 
dispożizzjonijiet kriminali li huma 
biżżejjed disswasivi u applikabbli fuq it-
territorju tal-Komunità biex din id-
Direttiva tkun imsaħħa. L-armonizzazzjoni 
ta’ ċertu dispożizzjonijiet kriminali hija 

(5) Id-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 
2004 dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali tipprovdi miżuri, 
proċeduri u rimedji ta’ natura ċivili u 
amministrattiva. Huma meħtieġa għadd ta’ 
dispożizzjonijiet kriminali li huma 
biżżejjed disswasivi u applikabbli fuq it-
territorju tal-Komunità biex din id-
Direttiva tkun imsaħħa. L-armonizzazzjoni 
ta’ ċertu dispożizzjonijiet kriminali hija 

  
1 Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
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meħtieġa sabiex ikun hemm il-ġlieda 
effikaċi kontra l-falsifikazzjoni u l-
piraterija fi ħdan is-suq intern. Il-leġiżlatur 
komunitarju huwa kompetenti biex jieħu l-
miżuri kriminali meħtieġa biex 
jiggarantixxi l-effettività sħiħa ta’ l-
istandards li jilleġiżla fi kwistjonijiet tal-
protezzjoni tal-proprjetà intellettwali.

meħtieġa sabiex ikun hemm il-ġlieda 
effikaċi kontra l-falsifikazzjoni u l-
piraterija fi ħdan is-suq intern. Il-leġiżlatur 
komunitarju huwa kompetenti biex jieħu l-
miżuri kriminali meħtieġa biex 
jiggarantixxi l-effettività sħiħa ta’ l-
istandards li jilleġiżla fi kwistjonijiet tal-
protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, kif 
jinsab iddefinit f'din id-direttiva eskluża l-
kwistjoni ta' brevetti.

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet ta' koerenza ma' l-emendi li jiġu wara u timmira li 
tistabbilixxi mill-bidu l-qasam ta' applikazzjoni tad-direttiva.

Emenda 2
Premessa 12 a (ġdida)

(12a) Huwa neċessarju li tiġi żgurata 
protezzjoni adegwata tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali fis-settur awdjuviżiv 
kif indikat mid-Direttiva 98/84/EC tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 
ta' Novembru 1998 dwar il-protezzjoni 
legali tas-servizzi bbażata fuq l-aċċess 
kondizzjonali jew li tikkonsisti minnu1.
_________________________
1ĠU L 320 tat-28.11.1998, p. 54

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 98/84/CE bħalissa hija l-protezzjoni waħdanija stabbilita fil-livell Ewropew 
għall-ħarsien tad-drittijiet awdjuviżivi kontra t-tħeddid li qed jikber mill-piraterija u mill-
falsifikazzjoni. Dan iseħħ prinċipalment permezz ta' l-aċċess kondizzjonat, jiġifieri permezz 
ta' miżuri tekniċi li jippermettu li jiġi kkontrollat u żgurat l-użu tal-kontenut awdjuviżiv 
trasmess f'forma kodifikata. Li jiġi inkluż l-ksur tal-liġi marbut ma' l-aċċess kondizzjonat 
bħala parti minn din il-proposta permezz tar-referenza għad-direttiva 98/84/CE, 
jikkostitwixxi deterrent importanti għal organizzazzjonijiet kriminali li jiksru d-drittijiet 
awdjuviżivi, fiduċjużi li jgħadduha lixxa minħabba d-diskrepanzi li hemm bħalissa fil-
leġiżlazzjoni applikata fl-Istati Membri differenti.

Emenda 3
Artikolu 1, paragrafu 1

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-miżuri 
kriminali meħtieġa biex jiġi mħares ir-

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-miżuri 
kriminali meħtieġa biex jiġi mħares ir-
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rispett tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali.

rispett tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali, kif definit hawn taħt.

Ġustifikazzjoni

L-emenda trid tispeċifika l-qasam ta' l-applikazzjoni tad-direttiva billi tagħmel referenza 
għad-definizzjonijiet inklużi fl-emenda ta' wara.

Emenda 4
Artikolu 1, paragrafu 2

Dawn il-miżuri japplikaw għad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali stipulati bil-
leġiżlazzjoni komunitarja u/jew il-
leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ l-Istati 
Membri.

Dawn il-miżuri japplikaw għad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali stipulati bil-
leġiżlazzjoni komunitarja  

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata t-traspożizzjoni uniformi tad-dispożizzjonijiet ta' din it-direttiva fl-Istati 
Membri differenti u li jkunu effettivi kemm ikun possibbli, l-ambitu ta' din id-direttiva għandu 
jkun limitat għal dawk id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali li huma diġà regolati fil-livell 
Komunitarju.

Emenda 5
Artikolu 2

Definizzjoni Definizzjonijiet
Għall-iskop ta' din id-direttiva:
(a) 'drittijiet tal-proprjetà intellettwali' 
jfisser wieħed jew aktar mid-drittijiet li 
ġejjin:
- drittijiet ta' l-awtur,
- drittijiet relatati mad-drittijiet ta' l-
awtur,
- dritt sui generis ta' produttur ta' 
database,
- drittijiet ta' min joħloq it-topografiji ta' 
prodott ta' semikondutturi,
- drittijiet dwar marki kummerċjali,
- drittijiet dwar disinni,
- ismijiet kummerċjali, sakemm dawn 
ikunu protetti bħala drittijiet esklussivi ta' 
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proprjetà fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
kkonċernata,
- u fi kwalunkwe każ id-drittijiet, sakemm 
ikun sar provvediment għalihom f'livell 
Komunitarju, rigward prodotti li jaqgħu 
taħt it-tifsir ta' l-Artikolu 2(1)(a) u (b) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003 dwar l-
azzjoni tad-dwana kontra prodotti 
b'suspett li jkunu kisru ċerti drittijiet tal-
proprjetà intellettwali u l-miżuri li 
għandhom jittieħdu kontra prodotti li 
jinstabu li kisru dawn id-drittijiet1;
(b) 'ksur tal-liġi fuq skala kummerċjali' 
jfisser kull ksur ta' dritt ta' proprjetà 
kummerċjali magħmul biex jinkiseb 
vantaġġ ekonomiku jew kummerċjali 
dirett jew indirett; dan normalment 
jeskludi atti li jsiru minn utenti privati 
għal skopijiet personali u mhux 
kummerċjali;
(c) 'ksur tal-liġi intenzjonat ta' dritt ta' 
proprjetà intellettwali' jfisser ksur tal-liġi 
magħmul apposta u konxjentement tad-
dritt ikkonċernat bi skop li jinkiseb 
vantaġġ ekonomiku fuq skala 
kummerċjali.

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva
“persuna legali” tfisser kull entità ġuridika 
li għandha dan l-istatut skond il-liġi 
nazzjonali applikabbli, bl-eċċezzjoni ta’ l-
Istati u ta’ kull entità pubblika oħra li 
joperaw fil-qasam ta’ l-eżerċizzju tal-
prerogattiva tagħhom tas-setgħa pubblika, 
kif ukoll l-organizzazzjonijiet pubbliċi 
internazzjonali.

d) "persuna legali", tfisser kull entità 
ġuridika li għandha dan l-istatut skond il-
liġi nazzjonali applikabbli, bl-eċċezzjoni 
ta’ l-Istati u ta’ kull entità pubblika oħra li 
joperaw fil-qasam ta’ l-eżerċizzju tal-
prerogattiva tagħhom tas-setgħa pubblika, 
kif ukoll l-organizzazzjonijiet pubbliċi 
internazzjonali.

____________________
1ĠU L 196 tat-2.8.2003, p. 7.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tindroduċi d-definizzjonijiet meħtieġa sabiex tispeċifika l-ambitu eżatt 
tad-direttiva u tiċċara l-kunċetti ta' 'skala kummerċjali' u 'ksur tal-liġi internazzjonali' li huma 
l-kriterji għal offiżi li jistgħu jiġu kkastigati. Il-bidla fit-titolu ta' l-Artikolu 2 hija 
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konsegwenza naturali għall-introduzzjoni ta' iżjed informazzjoni biex tissupplimenta d-
definizzjoni waħdanija li tinstab fit-test oriġinali tal-Kummissjoni.

Emenda 6
Artikolu 5, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jaraw li l-persuni 
fiżiċi responsabbli mir-reati msemmija fl-
Artikolu 3 jkunu kkastigati b’sentenza ta’ 
massimu ta' mill-inqas 4 snin ta’ 
priġunerija, meta dawn ir-reati jkunu 
mwettqa fil-qafas ta’ organizzazzjoni 
kriminali fis-sens tad-deċiżjoni qafas... 
dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata kif ukoll meta dawn ir-reati 
jkunu ta’ riskju għas-saħħa jew is-sigurtà 
tal-persuni.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jaraw li l-persuni 
fiżiċi responsabbli mir-reati msemmija fl-
Artikolu 3 jkunu kkastigati b’sentenza ta’ 
massimu ta' mill-inqas 4 snin ta’ 
priġunerija, meta dawn ir-reati jkunu serji 
jew ikunu mwettqa fil-qafas ta’ 
organizzazzjoni kriminali fis-sens tad-
deċiżjoni qafas... dwar il-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata jew meta dawn ir-
reati jkunu ta’ riskju għas-saħħa jew is-
sigurtà tal-persuni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija ġġustifikata mill-fatt li ħafna sistemi nazzjonali legali diġà qed japplikaw 
miżuri x'aktarx ħorox biex jipproteġu d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali indipendentement 
jekk l-offiżi kkonċernati jitwettqux fl-ambitu ta' organizzazzjoni kriminali. Billi jiġu imposti 
penalitajiet eħrex taħt il-kundizzjoni li tkun involuta organizzazzjoni kriminali jista' 
jipprevjeni li miżuri nazzjonali ta' protezzjoni ma jkunux infurzati kif jixraq.

Emenda 7
Artikolu 5, paragrafu 2, ittra a)

a) ta’ massimu ta’ mill-inqas 100 000 euro 
għall-każijiet barra dawk l-aktar serji;

a) ta' massimu ta' mill-inqas 100 000 euro 
għal każijiet differenti minn dawk li jidħru 
fil-paragrafu 1;

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għandha l-iskop li tiċċara it-test, mingħajr ma tbiddillu s-sinifikat 
oriġinali.

Emenda 8
Artikolu 6
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L-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jippermettu l-konfiska totali jew 
parzjali ta' l-oġġetti tal-persuni fiżiċi jew 
legali kkundannati b'konformità mad-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 
tad-Deċiżjoni qafas 2005/212/JHA ta' l-24 
ta' Frar 2005 dwar il-konfiska ta’ prodotti, 
strumenti u oġġetti marbuta mar-reat, 
għall-inqas meta r-reati jkunu mwettqa fil-
qafas ta’ organizzazzjoni kriminali fis-sens 
tad-deċiżjoni qafas... dwar il-ġlieda kontra 
l-kriminalità organizzata kif ukoll meta 
dawn ir-reati jwasslu għal riskju għas-
saħħa jew is-sigurtà tal-persuni.

L-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jippermettu l-konfiska totali jew 
parzjali ta' l-oġġetti tal-persuni fiżiċi jew 
legali kkundannati b'konformità mad-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 
tad-Deċiżjoni qafas 2005/212/JHA ta' l-24 
ta' Frar 2005 dwar il-konfiska ta’ prodotti, 
strumenti u oġġetti marbuta mar-reat, 
għall-inqas meta r-reati jkunu serji jew
ikunu mwettqa fil-qafas ta’ organizzazzjoni 
kriminali fis-sens tad-deċiżjoni qafas... 
dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata jew meta dawn ir-reati jwasslu 
għal riskju għas-saħħa jew is-sigurtà tal-
persuni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija ġġustifikata mill-fatt li ħafna sistemi nazzjonali legali diġà qed japplikaw 
miżuri x'aktarx ħorox biex jipproteġu d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali indipendentement 
jekk l-offiżi kkonċernati jitwettqux fl-ambitu ta' organizzazzjoni kriminali. Billi jiġu imposti 
penalitajiet eħrex taħt il-kundizzjoni li tkun involuta organizzazzjoni kriminali jista' 
jipprevjeni li miżuri nazzjonali ta' protezzjoni ma jkunux infurzati kif jixraq.

Emenda 9
Artikolu 7

L-Istati Membri għandhom jaraw li d-
detenturi kkonċernati tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali jew ir-rappreżentanti 
tagħhom kif ukoll l-esperti, ikunu jistgħu 
jassistu għall-investigazzjonijiet immexxija 
mill-gruppi konġunti ta’ investigazzjoni 
dwar ir-reati msemmija fl-Artikolu 3.

L-Istati Membri għandhom jaraw li d-
detenturi kkonċernati tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali jew ir-rappreżentanti 
tagħhom kif ukoll il-konsulenti, ikunu 
jistgħu jassistu għall-investigazzjonijiet 
immexxija mill-gruppi konġunti ta’ 
investigazzjoni dwar ir-reati msemmija fl-
Artikolu 3.

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għandha bħala skop li tiċċara it-test.
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Daħla: il-proposti tat-12 ta' lulju 2005

1. Fit-12 ta' Lulju 2005 il-Kummissjoni bagħtet lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
proposta għal direttiva dwar miżuri kriminali bl-għan li tiżgura l-infurzar tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali (2005/0127(COD)); fl-istess waqt , bagħtet lill-Kunsill proposta għal 
deċiżjoni qafas tal-Kunsill biex issaħħaħ il-qafas tal-liġi kriminali li jikkumbatti r-reati kontra 
l-proprjetà intellettwali (2005/0128(CNS)).

2. Il-proposta għal direttiva kienet tirrikjedi li l-Istati Membri jiżguraw li kull ksur intenzjonat 
tal-liġi dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq skala kummerċjali, u l-attentat ta' ksur, 
l-għajnuna, il-kompliċità u t-tħeġġiġ għal ksur bħal dan, ikunu kkunsidrati bħala reati 
kriminali. Ipprovdiet serje ta' sanzjonijiet li jvarjaw mill-konfiska tal-prodotti falsifikati għal 
sentenzi ta' kustodja għall-ħatja. Għamlet ukoll provvedimenti għal aktar sanzjonijiet 
differenti li jinkludu l-għeluq ta' l-istabbilimenti użati għal skopijiet ta' falsifikar, il-
projbizzjoni tal-eżerċizzju ta' attivitajiet kummerċjali u l-pubblikazzjoni tal-vedett 
ġudizzjarju. Madankollu, il-proposta għal direttiva kienet tirrikjedi biss li l-Istati Membri 
jieħdu passi kontra u jikkastigaw ċerti azzjonijiet, mingħajr ma speċifikat il-livell tas-
sanzjonijiet li għandhom jiġu imposti1.

3. Sadattant, il-proposta għal deċiżjoni qafas fittxet li ssaħħaħ il-miżuri tal-liġi kriminali biex 
tqarreb il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-ksur tal-liġi dwar drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
u biex tiffaċilita l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri sabiex trażżan ir-reati kkonċernati. B'mod 
partikulari, biex tissuplimenta l-proposta għal direttiva meħmuża, il-proposta għal deċiżjoni 
qafas fittxet li tiffisssa sanzjonijiet minimi għar-reati kkonċernati: massimu ta' mill-inqas erba' 
snin ħabs fil-każ ta' reati kommessi taħt il-qafas ta' organizzazzjoni kriminali skond it-tifsira 
tad-deċiżjoni qafas futura dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata (2005/0003(CNS)) 
jew meta reati bħal dawn jinvolvu riskju ta' saħħa jew ta' sikurezza, flimkien ma' multa sa 
massimu ta' mill-anqas EUR 300 000.: 

II. Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Settembru 2005 u l-pożizzjoni tal-
Kummissjoni.

1. Waqt li l-proċedura għall-adozzjoni tal-proposti ta' hawn fuq kienet għadha sejra, il-Qorti 
tal-Ġustizzja tat sentenza fit-13 ta' Settembru 2005, fil-Kawża C-176/03 Il-Kummissjoni 
kontra l-Kunsill, li, filwaqt li ddeċidiet, bħala regola ġenerali, li kwistjonijiet kriminali ma 
jaqawx taħt il-kompetenza tal-Komunità, iddikjarat li dik id-deċiżjoni ma kinitx 'tipprevjeni l-
leġislatura Komunitarja, meta l-applikazzjoni ta' sanzjonijiet kriminali, effettivi, proporzjonati 

  
1 Il-Qorti tal-Ġustizzja (ara s-Sentenza tal-21 ta' Settembru 1989, Kawża C-68/88 Il-Kummissjoni kontra r-
Repubblika tal-Greċja) tradizzjonalment tawtorizza biss dak li jissejjaħ metodu ta' assimilazzjoni, li skond dan, 
il-leġiżlazzjoni tal-Komunità tista' tipprovdi li d-dispożizzjonijiet kriminali lokali mfassla biex iħarsu ċerti 
interessi nazzjonali għandhom japplikaw ukoll għall-ħarsien ta' l-interessi korrispondenti tal-Komunità, b'hekk 
għaqqdet iż-żewġ gruppi ta' dispożizzjonijiet f'leġiżlazzjoni ġdida li tistabbilixxi reat kriminali. Dan ifisser li l-
leġiżlazzjoni tal-Komunità tista' tistabbilixxi li ċerti tipi ta' kondotta għandhom jitqiesu bħala reat kriminali, iżda 
ma tridx tnaqqas mill-kompetenza ta' l-Istati Membri rigward l-istipular u l-applikazzjoni fil-prattika ta' 
sanzjonijiet.
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u dissważivi mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tkun miżura essenzjali fil-ġlieda kontra 
reati serji ambjentali, milli tieħu miżuri relatati mal-liġi kriminali ta' l-Istati Membri li 
tikkunsudra neċessarja sabiex tiżgura li r-regoli li tistipula dwar il-protezzjoni ambjentali 
jkunu kompletament effettivi' (punt 49).

2. Barra minn dan, il-Qorti kkunsidrat li, għall-iskop li jiġi stabbilit jekk il-bażi legali korretta 
ntgħażlitx għal att Komunitarju, kellu jiġi kkunsidrat l-iskop u l-kontenut ta' l-att innifsu.
Għaldaqstant, peress li l-iskop prinċipali u l-kontenut tad-deċiżjoni qafas fil-każ inkwistjoni1

kien il-ħarsien ambjentali, kellu jkun ibbażat fuq l-Artikolu 175 ta' l-ECT (l-ewwel pilastru) u 
mhux fuq it-Titolu VI TEU (it-tielet pilastru) (punt51).

3. Il-Kummissjoni adottat għalhekk Komunikazzjoni2 li twassal lid-deċiżjoni tal-Qorti tal-
Ġustizzja għall-konklużjoni loġika tagħha, jiġifieri li ma jeżistux restrizzjonijiet għall-
adozzjoni ta' dispożizzjonijiet dwar kwistjonijiet kriminali taħt l-ewwel pilastru f'kull qasam 
ta' kompetenza Komunitarja potenzjalment relevanti.

4. Skond l-opinjoni tal-Kummissjoni, is-setgħat għandhom jitqassmu bejn l-ewwel u t-tielet 
pilastru kif ġej: id-dispożizzjonijiet tal-liġi kriminali meħtieġa għall-implimentazzjoni 
effettiva tal-liġi Komunitarja jaqgħu taħt l-ewwel pilastru, filwaqt li d-dispożizzjonijiet 
orizzontali tal-liġi kriminali (il-pulizija u koperazzjoni ġudizzjarja, miżuri dwar l-
armonizzazzjoni tal-liġi kriminali fl-oqsma tal-libertà, sigurtà u ġustizzja) jaqgħu taħt it-tielet 
pilastru.

5. Fuq bażi ta' dan, il-Kummissjoni ħasbet biex tagħmel il-bidliet neċessarji għal kull proposta 
leġiżlattiva li għada pendenti.

III. Il-proposta tas-26 ta' April 2006

1. Wara d-diskussjonijiet dwar din il-kwistjoni, u b'mod partikulari s-sentenza relevanti tal-
Qorti tal-Ġustizzja, il-Kummissjoni ddeċidiet li kellha tamenda l-proposta għal direttiva u 
tirtira l-proposta għal deċiżjoni qafas tat-12 ta' Lulju 20053.

2. Wara dan, fis-26 ta' April 2006 l-Kummissjoni bagħtet proposta ġdida għal direttiva dwar 
miżuri kriminali, bl-iskop li jiġi żgurat l-infurzar tad-drittijiet dwar il-proprjetà intellettwali, li 
tinkorpora, taġġorna u tamalgama d-dispożizzjonijiet taż-żewġ inizjattivi ta' qabel.

3. B'mod partikulari, il-proposti dwar il-livell tas-sanzjonijiet u s-setgħat wiesa' tal-konfiska li 
qabel kienu jeżistu fil-proposta għal deċiżjoni qafas ġew issa inkorporati fil-proposta l-ġdida 
għal direttiva (ara, b'mod partikulari, l-Artikoli 5 sa 8). Jidher li dan kien wieħed mill-ewwel 

  
1 Deċiżjoni qafas tal-Kunsill 2003/80/JHA tas-27 ta' Jannar 2003 dwar il-protezzjoni ta' l-ambjent permezz tal-
liġi kriminali.
2 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implikazzjonijiet tas-sentenza 
tal-Qorti tat-13 ta' Settembru 2005, COM(2005)0583.
3 Ara Artikolu 250(2) ta' l-ECT: 'sakemm il-Kunsill ma jiħux azzjoni, il-Kummissjoni tista' tbiddel il-proposta 
tagħha f'kull waqt matul il-proċeduri li jwasslu għall-adozzjoni ta' l-Att Komunitarju.' Nikkunsidraw li din is-
setgħa biex tbiddel il-proposti tinkludi s-setgħa biex tirtirahom; Ara l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
tat-22 ta' Marzu 2006 dwar ir-riżultat ta' l-iskrijning tal-proposti leġiżlattivi pendenti quddiem il-leġiżlatura 
(2005/2214(INI)).
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każi fejn il-Kummissjoni applikat l-approċċ il-ġdid għall-liġi kriminali.

4. Bħala sommarju fil-qosor, l-Artikolu 1 jistabbilixxi t-tema u l-ambitu tad-direttiva; l-
Artikolu 2 jiddefinixxi l-kunċett ta’ persuna legali għall-għanijiet tad-direttiva; l-Artikolu 3 
jobbliga lill-Istati Membri li jittrattaw tipi speċifiċi ta' mġieba bħala reati kriminali; l-Artikoli 
4 u 5 jispeċifikaw in-natura u l-livell tas-sanzjonijiet kriminali rispettivament; l-Artikolu 6 
jittratta dwar is-setgħat tal-konfiska; l-Artikolu 7 jipprovdi għal tims ta' investigazzjoni 
konġunta għall-ġlieda kontra l-iffalsifikar; l-Artikolu 8 jobbliga lill-Istati Membri biex 
jiżguraw li ma jkunx meħtieġ li l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjoni tar-reati definiti fid-
direttiva jkunu instigati mill-persuni li jkollhom id-drittijiet tagħhom ittrasgrediti; fl-aħħarnett, 
l-Artikoli 9 u 10 jittrattaw rispettivament dwar it-traspożizzjoni u d-dħul fis-seħħ.

5. Jekk inqabblu l-proposta l-ġdida mat-tnejn ta' qabel, huwa ċar li l-uniċi dispożizzjonijiet li 
ma ġewx inkorporati fil-proposta l-ġdida huma dawk dwar il-ġurisdizzjoni u l-koordinament 
tal-proċeduri. Il-Kummissjoni qed tippjana li tieħu approċċ orizzontali f’din il-kwistjoni fil-
qafas tal-Green Paper tagħha dwar il-kunflitti ta’ ġurisdizzjoni u l-prinċipju 'ne bis in idem' 
fil-qafas tal-proċeduri kriminali li kien adottat fit-23 ta' Diċembru 20051. Il-Kummissjoni ma 
tikkunsidrax bħala essenzjali li tistabbilixxi arranġamenti speċifiċi biex il-proprjetà 
intellettwali tkun imħarsa.

VI. Kwistjonijiet problematiċi u l-pożizzjoni tar-rapporteur

1. Li nħarsu lejn l-ewwel pilastru għall-bażi tal-proposti relatati ma' kwistjonijiet kriminali 
huwa konsistenti perfettament ma' l-interpretazzjoni wiesgħa tal-Kummissjoni ta' l-
implikazzjonijiet tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Settembru 2005. Isegwi li, jekk 
din l-interpretazzjoni wiesgħa tiġi aċċettata, l-approċċ tal-Kummissjoni ma jistax jiġi 
kkritikat. Madankollu, għad hemm punti problematiċi li l-proposta emendata tal-Kummissjoni 
ma jidhirx li rnexxielha ssolvi.

2. Dan japplika, b'mod partikulari, għall-ambitu tad-direttiva. Il-memorandum spjegattiv 
jiddikjara li l-proposta għal direttiva tapplika għal kull ksur tal-liġi dwar id-drittijiet ta' 
proprjetà intellettwali kkontemplat fil-leġiżlazzjoni Komunitarja u/jew fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali ta' l-Istat Membru kkonċernat, bħad-Direttiva 2004/48/EC dwar l-Infurżar tad-
drittijiet dwar il-proprjetà intellettwali.

3. Id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni (2005/292/EC) dwar l-Artikolu 2 tad-Direttiva 
2004/48/EC tillistja d-drittijiet ikkonċernati dwar proprjetà biex tistabbilixxi b'aktar preċiżjoni 
l-ambitu eżatt tad-direttiva. Il-lista tinkludi 'drittijiet dwar privattivi, inklużi d-drittijiet 
imnisslin minn ċertifikati ta' protezzjoni supplimentari'.

4. Madankollu, l-applikazzjoni ta' sanzjonijiet kriminali stipulati f'livell Komunitarju għal 
ksur tal-liġi dwar drittijiet ta' privattivi ma jidhirx, la li hija b'mod partikulari xierqa fiha 
nfisha, lanqas konsistenti ma' l-approċċ li l-leġiżlatur Kommunitarju segwa fl-aħħar snin.

5. M'hemmx evidenza ta' xi bżonn urġenti ta' intervenzjoni billi jiġu imposti sanzjonijiet 
kriminali, peress li ħafna Stati Membri diġà jinfurzaw protezzjoni għall-privattivi permezz ta' 

  
1 COM(2005)0696.
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sanzjonijiet kriminali (pereżempju sentenzi ta' multi u kustodja). Dan japplika, pereżempju, 
għal-leġiżlazzjoni Ġermaniża1, Awstrijaka2, Daniża3, Spanjola4, Franċiża5, Ungeriża6, 
Taljana7, Olandiża8 u Portugiża9. Konsegwentement, għalkemm għandha tinġibed l-attenżjoni 
għan-nuqqas ta' kull protezzjoni fil-liġi kriminali taħt sistemi legali oħra (pereżempju taħt 
leġiżlazzjoni Ngliża, Belġjana u Griega) l-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' dan it-tip fil-
livell Komunitarju tirdoppja dispożizzjonijiet eżistenti u tagħmel is-sistema aktar diffiċli, 
sakemm ma nqisux l-ipotesi li, jew bl-inklużjoni fid-direttiva (permezz ta' emenda adatta) ta' 
dispożizzjoni espliċita għal dan l-iskop, jew bħala riżultat tal-'preminenza awtomatika' tal-liġi 
tal-Komunità10, il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-kwistjoni tista' tissostitwixxi 
kompletament il-leġiżlazzjoni nazzjonali korrispondenti.

6. It-tieni, li jiġu applikati sanzjonijiet kriminali fil-qasam tal-leġiżlazzjoni dwar il-privattivi 
jidher li jkun b'mod ċar kontra l-pożizzjoni li ttieħdet mill-Parlament Ewropew meta, fis-
seduta plenarja tas-6 ta' Lulju 2005, ċaħad il-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva dwar il-
possibilità ta' privattivizzar ta' invenzjonijiet implimentati permezz tal-kompjuter 
(2002/0047(COD)). Peress li maġġoranza kbira ħafna tal-Parlament Ewropew11 ikkunsidrat 
dak iż-żmien li ma kienx xieraq li tiġi adottata leġiżlazzjoni dwar il-kwistjoni, kull attentat 
issa biex jiġu pprovduti sanzjonijiet kriminali għall-protezzjoni ta' privattivi (li attwalment 
m'humiex regolati) ikun attakk limitat u perikuluż f'qasam kumpless ħafna li, għal dik ir-
raġuni, jirrikjedi qafas regolatorju li jkun, kemm ikun possibbli, sistematiku u approvat 
universalment.

7. Fid-dawl ta' dak li ntqal qabel, ir-rapporteur jipproponi emendi għall-Artikoli 1 u 2 tal-
proposta għal direttiva biex jistabbilixxi l-limiti ta' l-ambitu tagħha u jipprovdi d-
definizzjonijiet relevanti. F'termini prattiċi, l-effett huwa li tiġi eskluża mill-ambitu tad-
direttiva l-kwistjoni ta' privattivi billi jiġi stabbilit li, sakemm ma jiġux adottati regoli aktar 
komprensivi dwar privattivi f'livell Komunitarju fil-futur (taħt il-forma ta' direttiva adatta), id-
dispożizzjonijiet ta' din il-proposta m'għandhomx japplikaw għall-privattivi. B'dan jiġi evitat 
li jiġi ġġudikat minn qabel il-kontenut (inklużi l-aspetti kriminali) ta' kull leġiżlazzjoni futura 
dwar privattivi. Barra minn dan, tillimita l-ambitu tad-direttiva għal dawk id-drittijiet ta' 
proprjetà intellettwali pprovduti mill-leġiżlazzjoni Komunitarja.

  
1 Ara paragrafu 142 tal-Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) tas-16 ta' Diċembru 1980.
2 Ara Artikoli 147 u 149 tal-Patentgesetz 1970, kif emendati bil-liġi federali nru I 143.
3 Ara sezzjoni 57 tal- Privattivi Daniżi Att nru 479 ta' l-20 ta' Diċembru 1967.
4 Ara l-Artikolu 273 tal-Kodiċi Kriminali, kif emendat mill-liġi organika nru 10/1995 tat-23 ta' Novembru 1995.
5 Ara l-Artikolu L. 615-14 tal-Kodiċi dwar Proprjetà Intellettwali tas-26 ta' Jannar 1990 kif sussegwentement 
emendat.
6 Ara l-Artikolu 329/D tal-Kodiċi Kriminali.
7 Ara Artikoli 473 u 474 tal-Kodiċi Kriminali, li jikkastiga r-reati ta' l-iffalsifikar, tibdil jew użu ta' marki 
distintivi ta' xogħol kreattiv jew ta' prodotti industrijali u l-introduzzjoni fl-Istat u l-kummerċ ta' prodotti 
b'ismijiet foloz, u l-Artikolu 475 li jipprovdi għas-sanzjoni supplimentari tal-pubblikazzjoni tas-sentenza jew 
tad-deċiżjoni ġudizzjarja.
8 Ara l-Artikolu 45 ta' l-Att Olandiż dwar il-Privattivi(Rijksoctrooiwet) ta' l-1910 u l-Artikolu 79(1) ta' l-Att 
Olandiż dwar Privattivi (Rijksoctrooiwet) ta' l-1995.
9 Ara l-Artikoli 261 u 262 tal-Kodiċi tal-Proprjetà Industrijali (digriet liġi nru 16/95 ta' l-24 ta' Jannar 1995 kif 
sussegwentement emendata).
10 Il-leġiżlazzjoni Komunitarja inkwistjoni (ara l-Qorti tal-Ġustizzja, Sentenza tad-9 ta' Marzu 1978, Kawża 
106/77, Simmenthal, fir-rapporti ta' l-EJC 1978, p.629, punt 24).
11 648 voti kontra 14, bi 18-il astensjoni.
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8. Fl-aħħar, għal raġunijiet ta' konsistenza interna, ir-rapporteur jipproponi emendi żgħar 
għall-premessa 5 u għat-test ta' l-Artikolu 2 u kliem aktar ċar u aktar razzjonali għall-Artikoli 
5, 6 u 7.

IV. Żviluppi futuri

1. Ir-rapporteur jittama li, fit-tfassil ta' strateġiji futuri biex jiġu miġġielda l-piraterija u l-
iffalsifikar u peress li deħlin f'era ta' armonizzazzjoni akbar f'dan il-qasam, il-leġiżlatur 
Komunitarju se jikkunsidra l-possibilità li jinstabu metodi u mezzi wkoll biex jiġu kkastigati 
dawk li jakkwistaw prodotti ta' provenjenza illegali.


