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Il-Lussemburgu, it-3 ta’ Diċembru 2020

L-Awdituri jeżaminaw ilprotezzjoni tal-proprjetà
intellettwali fl-UE
Il-proprjetà intellettwali hija essenzjali għall-ekonomija tal-UE. Għalhekk, element ewlieni talkompetittività tal-Unjoni huwa li jiġi żgurat li din tiġi protetta sew fi ħdan is-suq uniku. Fid-dawl
ta’ dan, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed tagħti bidu għal awditu biex tivvaluta l-effettività tassistema ta’ protezzjoni tal-proprjetà intellettwali tal-UE.
Il-proprjetà intellettwali hija ta’ importanza kruċjali għall-ekonomija tal-UE. Id-drittijiet talproprjetà intellettwali (IPRs) jipprovdu inċentiv għall-innovazzjoni, il-kreattività u l-iżvilupp
teknoloġiku. L-IPRs joffru wkoll protezzjoni kontra l-ikkuppjar mhux awtorizzat u għalhekk
jipprevienu l-iffalsifikar u l-piraterija. Dawn huma problema kumplessa u li dejjem tikber.
Minbarra d-dannu ekonomiku li joħolqu, jistgħu jkunu wkoll kwistjoni ta’ sigurtà pubblika, kif
intwera b’mod ċar matul il-pandemija tal-COVID-19.
Dan huwa speċjalment minnu f’għadd ta’ setturi fejn in-negozji tal-UE huma mexxejja dinjija: lilbies, l-oġġetti lussużi u l-farmaċewtiċi, biex insemmu biss xi ftit minnhom. Huwa stmat li lindustriji li jiddependu ħafna mill-proprjetà intellettwali jiġġeneraw kważi 45 % tal-PDG tal-UE,
b’valur ta’ EUR 6.6 triljun, filwaqt li jipprovdu kważi terz tal-impjiegi totali fl-UE.
“Mingħajr mezzi effettivi għall-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, l-innovazzjoni u lkreattività jiġu skoraġġuti u l-investiment jonqos”, qalet Ildikó Gáll-Pelcz, il-Membru tal-Qorti
Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. “L-IPRs għalhekk huma tal-akbar importanza
għas-suċċess tas-suq intern”.
L-UE stabbilixxa qafas regolatorju biex jarmonizza l-IPRS madwar l-UE. Flimkien mal-Istati
Membri, il-Kummissjoni u l-korpi l-oħra tal-UE, bħal pereżempju l-Uffiċċju tal-Proprjetà

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-previżjoni ta’ awditu maħruġa mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Il-previżjoni sħiħa hija disponibbli bl-Ingliż fuq eca.europa.eu.
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Intellettwali tal-UE (EUIPO), għandhom responsabbiltà kbira biex jiżguraw il-protezzjoni xierqa u
uniformi tal-IPRs fl-UE kollha.
L-awditu, li għadu kif inbeda, jiffoka fuq it-trademarks tal-UE, id-disinji Komunitarji u lindikazzjonijiet ġeografiċi tal-UE. Huwa għandu l-għan li jivvaluta jekk dawn l-IPRs humiex
protetti sew fi ħdan is-suq uniku.
Informazzjoni ġenerali
Il-proprjetà intellettwali tirreferi għall-kreazzjonijiet tal-moħħ, bħal pereżempju l-invenzjonijiet,
ix-xogħolijiet artistiċi, is-simboli, l-ismijiet u l-immaġnijiet użati fil-kummerċ. Skont it-trattati
internazzjonali, tradizzjonalment id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jinqasmu f’żewġ kategoriji:
— id-drittijiet tal-awtur li jkopru x-xogħolijiet letterarji, il-films u l-mużika; u
— id-drittijiet tal-proprjetà industrijali li jkopru l-privattivi (invenzjonijiet), trademarks,
disinji u indikazzjonijiet ġeografiċi (GIs).
Fil-25 ta’ Novembru 2020, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat Pjan ta’ Azzjoni għall-Proprjetà
Intellettwali biex tappoġġa l-inizjattiva ta’ rkupru u reżiljenza tal-UE.
Il-previżjoni ta’ awditu, li ġiet ippubblikata llum, tipprovdi informazzjoni dwar kompitu talawditjar li għaddej bħalissa dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fl-UE. Lawditu huwa skedat li jiġi kkompletat fit-tieni nofs tal-2021. Il-previżjonijiet ta’ awditi huma
bbażati fuq xogħol ta’ tħejjija li jsir qabel ma jinbeda awditu u ma għandhomx jitqiesu bħala
osservazzjonijiet, konklużjonijiet jew rakkomandazzjonijiet tal-awditjar. Il-previżjoni ta’ awditu
sħiħa hija disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA (www.eca.europa.eu).
F’Mejju 2019, il-QEA ppubblikat opinjoni dwar l-EUIPO.
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