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Dan l-istudju jivvaluta b’mod kwantitattiv l-ambitu u x-xejriet tal-kummerċ fil-prodotti 
ffalsifikati li joħolqu theddid għas-saħħa, għas-sikurezza u għall-ambjent. Huwa bbażat fuq 
analiżi ta’ sett internazzjonali uniku ta’ data dwar is-sekwestri doganali u daa oħra dwar l-
infurzar, flimkien ma’ intervisti strutturati mal-esperti tal-infurzar.  

Fil-prinċipju, l-oġġetti ffalsifikati kollha huma riskjużi u jistgħu joħolqu xi theddid għall-utenti. 
Sabiex jitqiesu l-gradi differenti ta’ riskju, l-istudju jintroduċi żewġ approċċi speċifiċi biex jiġi 
ddeterminat l-ambitu ta’ oġġetti foloz perikolużi. 

L-approċċ wiesa’ jqis li l-oġġetti li jeħtieġu jissodisfaw l-istandards tas-sikurezza speċifiċi għall-
prodott u/jew li jaqgħu taħt l-ambitu tal-Food and Drug Administration tal-Istati Uniti u/jew 
huma soġġetti għall-abbozz ta’ liġi tal-Istati Uniti – SHOP SAFE ACT. Permezz ta’ dan l-approċċ, 
wieħed isib li l-prodotti tal-ħwejjeġ, l-ispare parts tal-karozzi, l-apparat ottiku u mediku, kif 
ukoll il-farmaċewtiċi huma l-falsifikazzjonijiet perikolużi li jseħħu l-aktar ta’ spiss. 

Iċ-Ċina u Hong Kong (iċ-Ċina) huma l-akbar esportaturi identifikati ta’ oġġetti foloz perikolużi, 
li jammontaw għal aktar minn tliet kwarti tas-sekwestri. Il-pakketti postali – xprunati mill-
popolarità dejjem tiżdied tal-kummerċ elettroniku – huma l-aktar metodu komuni ta’ oġġetti 
foloz perikolużi tat-tbaħħir, li jikkumplikaw b’mod sinifikanti l-proċessi ta’ skrinjar u ta’ 
detezzjoni u jnaqqsu r-riskju ta’ detezzjoni u ta’ penali. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti kienu 
l-ekonomiji tad-destinazzjoni ewlenin tal-pakketti żgħar li fihom oġġetti perikolużi. 
Madankollu, f’termini tal-valur tas-sekwestri, il-vjeġġi bil-merkanzija tal-baħar jiddominaw 
b’mod ċar. Id-distribuzzjoni tad-destinazzjonijiet ta’ oġġetti foloz perikolużi ttrasportati bil-
baħar kien ivarja, bil-pajjiżi tal-Golf Għarbi fil-quċċata tal-lista. 

Approċċ dejjaq u aktar iffukat iħares biss lejn l-oġġetti tal-ikel, il-farmaċewtiċi, il-kożmetiċi u 
l-kategoriji tal-oġġetti li kienu l-aktar ta’ spiss soġġetti għal twissijiet ta’ sikurezza u sejħiet 
lura. Dan l-approċċ jiżvela li l-kategoriji ta’ prodotti ta’ oġġetti foloz perikolużi li kienu l-aktar 
innegozjati kienu l-fwejjaħ u l-kożmetiċi, il-ħwejjeġ, il-ġugarelli, l-ispare parts tal-karozzi u l-
farmaċewtiċi. Il-biċċa l-kbira minn dawn l-oġġetti kienu joriġinaw miċ-Ċina (55 % tas-sekwestri 
doganali globali) u Hong Kong (iċ-Ċina) (19 %). Mill-oġġetti perikolużi ssekwestrati 60 % ġew 
ittrasportati mis-servizzi postali, filwaqt li l-baħar kien il-mezz ta’ trasport dominanti f’termini 
ta’ valur issekwestrat. 

Il-bejgħ online kien jirrappreżenta 60 % tas-sekwestri globali ta’ prodotti perikolużi ddestinati 
għall-UE. Madankollu, f’termini ta’ valur issekwestrat, dawn kienu jirrappreżentaw biss sehem 
żgħir. Fost l-oġġetti foloz perikolużi l-oġġetti kożmetiċi ordnati online kienu l-aktar komuni, 
segwiti minn ħwejjeġ, ġugarelli u spare parts tal-karozzi. Il-biċċa l-kbira minn dawn l-oġġetti 
(75 %) intbagħtu miċ-Ċina. 

Il-pandemija tal-COVID-19 affettwat il-kummerċ ta’ oġġetti foloz perikolużi, u, fil-biċċa l-kbira 
mill-każijiet, il-kriżi aggravat ix-xejriet eżistenti. Dan huwa partikolarment il-każ għall-mediċini 
ffalsifikati, u setturi oħra ta’ riskju għoli bħall-alkoħol, fejn il-ktajjen ta’ provvista miksura u l-
bidla fid-domanda ħolqu potenzjal ġdid għal attività kriminali. Madankollu, din iż-żieda 
qawwija fl-oġġetti foloz kienet tikkonċerna mhux biss il-mediċini u t-tagħmir protettiv 
personali (PPE), iżda ħafna oġġetti oħra li jistgħu joħolqu wkoll riskji għas-saħħa u għas-
sikurezza, inklużi l-oġġetti għall-konsumatur u l-ispare parts. 

Biex jifhmu u jiġġieldu kontra r-riskju li jinħoloq mill-kummerċ ta’ oġġetti ffalsifikati u piratati 
perikolużi, il-gvernijiet jeħtieġu informazzjoni aġġornata dwar il-kobor, l-ambitu u x-xejriet 



tiegħu. Dan l-istudju huwa parti minn sforz kontinwu ta’ monitoraġġ għall-appoġġ tal-
formulazzjoni ta’ politika u tal-infurzar. 


