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SOMMARJU EŻEKUTTIV (Paragrafi I-X) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni:  

II. Il-qafas legali tal-UE dwar il-proprjetà intellettwali u l-implimentazzjoni effettiva tiegħu 

jinċentivaw lill-kumpaniji tal-UE jinvestu f’oġġetti u f’servizzi ta’ kwalità għolja, f’innovazzjoni, 
f’disinn u fi kreattività, filwaqt li jiżguraw li l-kumpaniji jkunu jistgħu jespandu globalment. L-
Istrateġija Industrijali, ippreżentata f’Marzu 2020 mill-Kummissjoni, tistabbilixxi l-ixprunaturi 
ewlenin tat-trasformazzjoni industrijali tal-Ewropa u l-azzjonijiet futuri sabiex tinkiseb politika 
industrijali Ewropea bbażata fuq il-kompetizzjoni, is-swieq miftuħa, l-aqwa riċerka u teknoloġiji fid-
dinja u suq uniku b’saħħtu.  

Barra minn hekk, sabiex tassumi rwol ta’ tmexxija f’oqsma industrijali ewlenin, ittejjeb u tappoġġa 
l-irkupru ekonomiku u r-reżiljenza fi żminijiet tal-COVID-19 filwaqt li tagħmel it-tranżizzjonijiet lejn 
ekonomija aktar ekoloġika u aktar diġitali, il-Kummissjoni f’Novembru tal-2020 adottat pjan ta’ 
azzjoni komprensiv dwar il-proprjetà intellettwali (il-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-PI). Il-Pjan ta’ Azzjoni 
għandu l-għan li jsaħħaħ il-politika tal-UE dwar il-Proprjetà Intellettwali (IP) li tippermetti lill-
kumpaniji għamlu profitt mill-invenzjonijiet u mill-kreazzjonijiet tagħhom filwaqt li jiġi żgurat li 
dawn iservu wkoll l-ekonomija usa’, u jkunu ta’ benefiċċju għas-soċjetà.  

V. Il-Kummissjoni fil-Pjan ta’ Azzjoni tagħha identifikat li l-qafas eżistenti tal-UE dwar il-PI, filwaqt 

li huwa solidu u robust, jibbenefika mill-modernizzazzjoni u jista’ jitlesta, pereżempju, b’leġiżlazzjoni 
ġdida tal-UE dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-UE għall-prodotti tas-sengħa u industrijali. 

VI. Il-Kummissjoni bħalissa tinsab fil-proċess li tirrevedi l-leġiżlazzjoni dwar id-disinji bil-għan li 

din tiġi mmodernizzata u armonizzata aktar, filwaqt li tiġi żgurata l-koerenza mal-acquis riformat 
dwar it-trademarks. 

Fil-kuntest tar-riforma riċenti tat-trademarks, ir-Regolament dwar it-Trademarks tal-Unjoni 
Ewropea (European Union Trade Mark Regulation, EUTMR) diġà stabbilixxa l-kriterji li għandhom 
jitqiesu meta jiġi stabbilit il-livell tat-tariffi tal-EUTM (ara l-Premessa 39 tal-EUTMR). Filwaqt li 
trasparenza akbar fir-rigward tal-kopertura tal-kostijiet hija ta’ importanza, għandhom jitqiesu 
wkoll fatturi oħrajn (bħall-valur ekonomiku ta’ dritt tal-PI mogħti madwar l-UE kollha). 

Fir-rigward tal-indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ), ir-riforma li jmiss għandha l-għan li ssaħħaħ is-
sistema attwali bħala drittijiet ta’ proprjetà intellettwali f’konformità mal-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-PI 
u li tipproteġi b’mod effettiv l-ismijiet tal-ikel tradizzjonali. Din l-inizjattiva tikkontribwixxi għall-
objettivi segwiti mill-Politika Agrikola Komuni, b’mod partikolari sabiex ittejjeb ir-rispons tal-
agrikoltura tal-UE għad-domandi tas-soċjetà dwar l-ikel u s-saħħa u b’hekk tindirizza l-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u l-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt.   

VII. L-istruttura u l-governanza tal-EUIPO huma fil-biċċa l-kbira allinjati mal-Approċċ Komuni dwar 

l-Aġenziji Deċentralizzati (Common Approach on Decentralised Agencies, CADA) tal-2012.  

Barra minn hekk, fl-opinjoni tal-Kummissjoni, l-EUTMR riformat (ara b’mod partikolari l-
Artikoli 153(1)(a) sa (c), 157(4)(c) u (e), 172(9) u 176(1)) saħħaħ il-qafas ta’ responsabbiltà. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Pjan-ta%E2%80%99-azzjoni-g%C4%A7all-proprjeta-intellettwali_mt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_mt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_mt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_mt
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Madankollu, il-Kummissjoni se tuża l-evalwazzjoni prevista bbażata fuq l-Artikolu 210 tal-EUTMR 
sabiex tikseb għarfien addizzjonali u tesplora l-possibbiltà għal aktar azzjoni fil-qasam tar-
responsabbiltà.  

Ir-riforma li jmiss tal-IĠ tqis studju ta’  appoġġ għall-evalwazzjoni dwar l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi 
u l-Ispeċjalitajiet Tradizzjonali Garantiti, li twettaq fl-2020. L-għan tar-riforma huwa li jinstabu 
soluzzjonijiet sabiex jipproteġu aħjar lill-IĠ, tingħata s-setgħa lill-produtturi, jiġu allinjati u 
ssimplifikati l-proċeduri u jsiru aktar effiċjenti l-kontrolli tal-IĠ u l-infurzar. 

VIII. Id-Direttiva dwar l-Infurzar tad-Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali (Intellectual Property Rights 

Enforcement Directive, IPRED) tipprevedi biss armonizzazzjoni minima u tippermetti lill-Istati 
Membri jadottaw miżuri aktar favorevoli għad-detenturi tad-drittijiet. Barra minn hekk, xi wħud 
mid-dispożizzjonijiet tagħha huma fakultattivi u l-qrati nazzjonali jistgħu jipprovdu 
interpretazzjonijiet differenti (fil-limiti tal-flessibbiltà li tippermetti d-Direttiva). Sabiex jiġu 
identifikati diskrepanzi nazzjonali possibbli fl-implimentazzjoni tal-IPRED, il-Kummissjoni ħolqot 
b’mod partikolari l-grupp il-ġdid ta’ esperti dwar il-politika tal-proprjetà industrijali (group of 
experts on industrial property policy, GIPP) li jipprevedi, fost kompiti oħrajn, l-iskambju dwar l-
infurzar (id-Deċiżjoni C(2022) 161 tal-20.1.2022). 

Il-Kummissjoni ħadmet b’mod attiv mal-Istati Membri sabiex timplimenta l-infurzar doganali tad-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali. Madankollu, għad irid isir xi xogħol importanti, b’mod partikolari 
sabiex tiġi żgurata ġestjoni aħjar u aktar uniformi tar-riskju doganali tar-riskju tad-DPI (ara t-
tweġiba dettaljata skont ir-rakkomandazzjoni numru 4). 

IX. L-ewwel inċiż - Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. Bil-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-PI, il-

Kummissjoni ħabbret l-azzjonijiet li għandhom l-għan li jirrieżaminaw u jaġġornaw ir-regoli tal-UE 
fil-qasam tal-liġi dwar il-proprjetà intellettwali. 

It-tieni inċiż - Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. L-istruttura u l-governanza tal-EUIPO 
huma fil-biċċa l-kbira allinjati mal-Approċċ Komuni dwar l-Aġenziji Deċentralizzati (Common 
Approach on Decentralised Agencies, CADA) tal-2012.  

Ir-rieżami bbażat fuq l-Artikolu 210 tal-EUTMR se jinkludi l-valutazzjoni tal-impatt, l-effettività u l-
effiċjenza tal-Uffiċċju u l-prattiki ta’ ħidma tiegħu. Il-Kummissjoni se tuża l-evalwazzjoni sabiex 
tikseb għarfien addizzjonali u tesplora l-possibbiltà għal azzjoni ulterjuri fil-qasam tar-
responsabbiltà. 

It-tielet inċiż - Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. Fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni 
dwar il-PI, il-Kummissjoni taħdem fuq it-tisħiħ tas-sistema ta’ protezzjoni għall-indikazzjonijiet 
ġeografiċi għall-prodotti agrikoli sabiex tagħmilha aktar effettiva u taħdem fuq proposta dwar 
sistema ta’ protezzjoni tal-UE għall-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti tas-sengħa u 
industrijali (l-hekk imsejħa mhux agrikoli). 

Ir-raba’ inċiż - Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni diġà ħabbret fil-Pjan ta’ 
Azzjoni dwar il-PI li se tieħu l-passi meħtieġa sabiex issaħħaħ l-infurzar tad-DPI. F’dan ir-rigward, 
permezz tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali (propost) (qafas orizzontali), il-Kummissjoni tiċċara u 
taġġorna r-responsabbiltajiet tal-fornituri tas-servizzi diġitali, b’mod partikolari l-pjattaformi online. 
Il-Kummissjoni qed taħdem aktar ukoll sabiex tistabbilixxi Sett ta’ Għodod tal-UE kontra l-
falsifikazzjoni li jistabbilixxi prinċipji għal azzjoni konġunta, kooperazzjoni u kondiviżjoni tad-data 
fost id-detenturi tad-drittijiet, l-intermedjarji u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi (strument speċifiku 
għas-settur). 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/gis-and-tsg-protected-eu_mt
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Il-Kummissjoni bħalissa qed tħejji strateġija doganali dwar il-ġestjoni tar-riskju tad-DPI u se 
tevalwa wkoll l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-infurzar doganali tad-DPI. 

INTRODUZZJONI (Paragrafi 1-12) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni: 

12. F’ċerti Stati Membri, id-dwana tista’ tingħata wkoll is-setgħa, abbażi tal-leġiżlazzjoni 

nazzjonali, li taġixxi fuq l-identifikazzjoni ta’ oġġetti li diġà jkunu tqiegħdu fis-suq intern u li jkunu 
suspettati li jiksru d-DPI. 

AMBITU U APPROĊĊ TAL-AWDITJAR 
(Paragrafi 13-16)  

L-ebda tweġiba mill-Kummissjoni.  

OSSERVAZZJONIJIET (Paragrafi 17-93) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni: 

17. Ir-riforma riċenti tat-trademarks diġà ġabet aktar armonizzazzjoni sostanzjali ħafna tal-liġi 

nazzjonali dwar it-trademarks kemm sostantiva kif ukoll (b’mod partikolari) proċedurali 
f’konformità mas-sistema tat-trademarks tal-UE. Huwa rikonoxxut b’mod ġenerali li d-Direttiva 
Riformulata dwar it-Trademarks tirrifletti l-livell (politikament massimu possibbli) mixtieq ta’ 
armonizzazzjoni leġiżlattiva, filwaqt li jitqies ukoll il-prinċipju fundamentali tas-sussidjarjetà tal-UE. 
Il-grad għoli ta’ armonizzazzjoni miksub huwa konformi mal-kompetenza tal-Unjoni għal 
kwistjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat ta’ Singapore dwar il-Protezzjoni tat-
Trademarks.  

18. Fid-19 u l-20 ta’ Marzu 2019, il-Kummissjoni bdiet proċedimenti ta’ ksur kontra l-Greċja, 

Franza u r-Rumanija minħabba li naqsu milli jinnotifikaw fil-ħin il-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom. 
Dawn il-proċedimenti ngħalqu wara l-wasla tan-notifika tal-miżuri rispettivi. Il-valutazzjoni 
preliminari turi li xi dispożizzjonijiet tal-liġijiet nazzjonali mhumiex trasposti jew huma biss 
parzjalment trasposti. Il-Kummissjoni bħalissa qed tivvaluta jekk dan jirriżultax fi ksur tad-
Direttiva.  Għandu jiġi nnotat li mhux id-dispożizzjonijiet kollha tad-Direttiva jeħtieġ li jiġu trasposti 
jew trasposti bis-sħiħ sabiex il-liġi nazzjonali tkun konformi mad-Direttiva. 

20. Filwaqt li tqis l-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-QEA, l-evalwazzjoni skont l-

Artikolu 210 tal-EUTMR se sservi bħala bażi għall-Kummissjoni sabiex tevalwa u tikkunsidra jekk u 
sa liema punt, hijiex meħtieġa azzjoni ulterjuri. 
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21. L-evalwazzjoni li jmiss skont l-Artikolu 210 tal-EUTMR se sservi bħala bażi għall-Kummissjoni 

sabiex tevalwa u tikkunsidra jekk u sa liema punt, hijiex meħtieġa azzjoni ulterjuri. 

22.  Għalkemm l-Uffiċċju mhuwiex marbut bid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 70 tar-Regolament 

Finanzjarju tal-UE, l-Artikolu 177 tal-EUTMR jipprevedi li, sa fejn ikun kompatibbli man-natura 
partikolari tal-Uffiċċju, id-dispożizzjonijiet finanzjarji tal-EUIPO għandhom ikunu bbażati fuq ir-
regolamenti finanzjarji għal korpi oħrajn stabbiliti mill-Unjoni; l-istess bażi ġuridika tipprevedi l-
konsultazzjoni tal-Kummissjoni qabel mal-Kumitat tal-Baġit jadotta d-dispożizzjonijiet finanzjarji. 

Barra minn hekk, l-istruttura u l-governanza tal-EUIPO huma ġeneralment allinjati f’dak ir-rigward 
mal-Approċċ Komuni dwar l-Aġenziji Deċentralizzati. 

Madankollu, l-evalwazzjoni li jmiss skont l-Artikolu 210 tal-EUTMR se sservi bħala bażi għall-
Kummissjoni sabiex tevalwa u tikkunsidra jekk u sa liema punt, hijiex meħtieġa azzjoni ulterjuri.  

23. Ir-responsabbiltajiet ta’ kull wieħed mill-korpi huma definiti fl-EUTMR. 

24. Il-kompożizzjoni tal-Bord tat-Tmexxija u tal-Kumitat tal-Baġit tikkonforma mal-Artikoli 154(1) 

u 171(2) tal-EUTMR, u hija fil-biċċa l-kbira allinjata mal-Approċċ Komuni li, għall-aġenziji 
awtofinanzjati, ma jipprevedix li l-ġestjoni amministrattiva u baġitarja titwettaq minn żewġ korpi 
governattivi differenti. Peress li l-għarfien dwar il-funzjonament tas-sistema tat-trademarks u tad-
disinn tal-UE huwa ta’ vantaġġ għar-rappreżentanti fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom fiż-żewġ 
korpi, il-Kummissjoni tqis li huwa diffiċli li teħtieġ li ma jkun hemm assolutament l-ebda trikkib fil-
kompożizzjoni tagħhom. Il-Kummissjoni ma għandha l-ebda influwenza fuq in-nomina tar-
rappreżentanti tal-Istati Membri. 

25. L-evalwazzjoni skont l-Artikolu 210 tal-EUTMR se sservi bħala bażi għall-Kummissjoni jekk u 

sa liema punt, tista’ tiġi kkunsidrata azzjoni ulterjuri.  

26. Il-Kummissjoni qed tħejji r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar id-disinji sabiex timmodernizzaha u 

tarmonizzaha aktar, u tiżgura l-koerenza mal-acquis riformat dwar it-trademarks. 

27. Komplementari għall-protezzjoni nazzjonali tad-disinn disponibbli fil-livell nazzjonali 

armonizzata mid-Direttiva dwar id-Disinn, ir-Regolament jistabbilixxi sistema awtonoma ta’ 
protezzjoni unitarja għad-disinji b’effett uniformi madwar l-Unjoni sabiex in-negozji fl-UE 
jiddisponu u jagħżlu liberament bejn jew jikkombinaw drittijiet differenti skont il-ħtiġijiet tan-
negozju individwali.  

Il-Kummissjoni qed tħejji r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar id-disinji sabiex timmodernizzaha u 
tarmonizzaha aktar, u tiżgura l-koerenza mal-acquis riformat dwar it-trademarks. Armonizzazzjoni 
ulterjuri intenzjonata għandha l-għan b’mod partikolari li toħloq kundizzjonijiet ekwi aħjar għan-
negozji fl-UE u li ssaħħaħ il-komplementarjetà u l-interoperabbiltà bejn is-sistemi tad-disinn tal-UE 
u dawk nazzjonali. 

28. Ir-riforma tad-disinn għandha l-għan li ttejjeb id-diġitalizzazzjoni tal-proċeduri, tipprovdi aktar 

ċarezza f’termini ta’ suġġett eliġibbli, il-kamp tal-applikazzjoni tad-drittijiet mogħtija u l-
limitazzjonijiet tagħhom. Ir-riforma tindirizza wkoll l-istruttura tat-tariffi u l-allinjament ulterjuri 
tar-regoli proċedurali fil-livell tal-Unjoni u dak nazzjonali, u r-regoli għall-partijiet tal-bdil. 
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29. Il-Kummissjoni qed tħejji r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar id-disinji sabiex taġġornaha u 

timmodernizzaha, u tiżgura l-koerenza mal-acquis riformat dwar it-trademarks. 

30. Il-liġijiet tal-Istati Membri li jipprevedu l-protezzjoni tad-disinn fil-livell domestiku ġew 

parzjalment armonizzati bid-Direttiva 98/71/KE dwar il-protezzjoni legali ta’ disinji (“id-Direttiva”). 
L-armonizzazzjoni kienet tikkonċerna aspetti ewlenin tal-liġi sostantiva dwar id-disinn mingħajr ma 
tkopri l-proċeduri.  

Abbażi ta’ evalwazzjoni komprensiva, il-Kummissjoni qed tħejji r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar id-
disinji sabiex tiġi mmodernizzata u armonizzata aktar, u tiżgura l-koerenza mal-acquis riformat 
dwar it-trademarks. Bil-ħsieb li jinħolqu kundizzjonijiet ekwi aħjar għan-negozji fl-UE u li jissaħħu l-
komplementarjetà u l-interoperabbiltà bejn is-sistemi tad-disinn tal-UE u dawk nazzjonali, 
armonizzazzjoni ulterjuri futura għandha tkopri wkoll aspetti ewlenin tal-proċeduri kif inklużi wkoll 
fir-riforma riċenti tat-trademarks. 

31. b) L-uffiċċji nazzjonali huma liberi li jistabbilixxu t-tariffi tagħhom kif xieraq peress li 

għandhom sovranità finanzjarja fuq dawn. Għalhekk, il-potenzjal għall-istabbiliment ta’ prinċipji 
komuni (obbligatorji) għall-istrutturi tat-tariffi huwa limitat ħafna, kif uriet b’mod ċar ukoll ir-
riforma riċenti tat-trademarks. 

33. Minħabba li l-protezzjoni fil-forma tad-disinn tal-Komunità mhux irreġistrat hija disponibbli 

għad-disinjaturi u għan-negozji kollha madwar l-UE, ma hemm l-ebda ħtieġa għal protezzjoni 
parallela tad-disinn mhux irreġistrat fil-livell nazzjonali. 

37. Mekkaniżmu li għandu l-għan li jipprevjeni l-akkumulazzjoni ta’ surplus sinifikanti ġie introdott 

fl-2016 fil-kuntest tar-riforma tal-EUTMR (l-Artikolu 172(8)). Madankollu, għall-kuntrarju tal-
proposta tal-Kummissjoni li ma sabet l-ebda appoġġ mill-koleġiżlaturi, dan il-mekkaniżmu ma 
jimplimentax il-prinċipju ta’ trasferiment awtomatiku (“l-aħħar istanza”) ta’ kwalunkwe surplus 
strutturali sostanzjali għall-baġit tal-UE, li fil-fehma tal-Kummissjoni kien ikun konformi mar-
regolament ta’ twaqqif tal-EUIPO u mal-prinċipji ġenerali ta’ ġestjoni baġitarja tajba. 

Kif spjegat ukoll il-Kummissjoni, ir-riforma riċenti tat-trademarks introdotta fil-kriterji tal-EUTMR li 
għandha titqies meta jiġi stabbilit il-livell tat-tariffi tal-EUTM (ara l-Premessa 39 tal-EUTMR). Il-
kopertura tal-kostijiet tista’ tikkostitwixxi fattur wieħed biss għad-determinazzjoni tat-tariffi għal 
titoli tad-DPI esklużivi madwar l-UE kollha. Filwaqt li huwa mifhum li trasparenza akbar fir-rigward 
tal-kopertura tal-kostijiet hija ta’ importanza sabiex tkun tista’ tiġi vvalutata l-effiċjenza tal-EUIPO 
fl-operazzjonijiet ewlenin tiegħu, iridu jitqiesu wkoll fatturi oħrajn (bħall-valur ekonomiku tad-dritt 
tal-PI mogħti). Fil-fatt, minħabba “l-importanza essenzjali tal-ammonti ta’ tariffi pagabbli lill-EUIPO 
għall-funzjonament tas-sistema tat-trademarks tal-UE u r-relazzjoni komplementari tagħha fir-
rigward tas-sistemi nazzjonali tat-trademarks”, il-koleġiżlaturi qiesu li huwa xieraq li l-ammonti ta’ 
tariffi jiġu indirizzati fl-EUTMR bażiku. 

38. Fl-10 ta’ Jannar 2022, il-Kummissjoni u l-EUIPO nedew il-Fond ġdid għad-Drittijiet tal-

Proprjetà Intellettwali għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (il-Fond tal-PI għall-SMEs), li se jkollu baġit ta’ 
EUR 47 miljun għall-perjodu ta’ bejn l-2022 u l-2024. Il-kontribut tal-EUIPO se tammonta għal 
EUR 45 miljun mis-surplus. Il-Kummissjoni u l-EUIPO qed jesploraw ukoll veikoli finanzjarji oħrajn 
sabiex jikkontribwixxu għall-Fond tal-PI għall-SMEs saħansitra aktar mis-surplus mill-2023. 

39. Sabiex tiġi żgurata koeżistenza bbilanċjata u armonjuża tas-sistemi tat-trademarks fl-UE, il-

livell rispettiv tat-tariffi jeħtieġ li jirrifletti l-importanza ekonomika tad-drittijiet tal-proprjetà 



 

MT    MT 
7 

rilevanti involuti u għalhekk għandu jkun tali li ma jinkoraġġix lill-utenti jiksbu drittijiet tat-
trademarks lil hinn mill-ambitu attwali tal-interessi tagħhom, jiġifieri mingħajr l-intenzjoni u l-
possibbiltà li jintużaw fl-UE kollha. 

40. Meta analizzat l-istruttura u l-ammont tat-tariffi tat-trademarks tal-UE, il-Kummissjoni 

kkunsidrat il-ħtieġa li l-baġit tal-EUIPO jkun ibbilanċjat, inkluża kopertura sikura tal-kostijiet tal-
Uffiċċju għall-għoti tas-servizzi tiegħu, kif ukoll l-ammont medju ta’ tariffi pagabbli fil-livell 
nazzjonali għall-protezzjoni tat-trademarks domestiċi. 

41. Kif rikonoxxut b’mod espliċitu fir-riforma riċenti tat-trademarks mil-leġiżlatur, fl-interess ta’ 

ġestjoni finanzjarja tajba, l-akkumulazzjoni mill-EUIPO ta’ surpluses baġitarji sinifikanti teħtieġ li 
tiġi evitata (ara l-Premessa 38 tal-EUTMR). 

Għalhekk, fir-riforma tal-EUTMR, saru diversi emendi bil-ħsieb li jitnaqqas il-potenzjal għall-
ġenerazzjoni ta’ surpluses futuri. 

Ir-riforma riċenti tat-trademarks stabbiliet il-kriterji li għandhom jitqiesu meta jiġi stabbilit il-livell 
tat-tariffi tal-EUTM (ara l-Premessa 39 tal-EUTMR).  

Kif instab fl-istudju preċedenti ta’ Max Planck, il-livell tat-tariffi huwa kwistjoni, fejn il-leġiżlatur fil-
fatt għandu diskrezzjoni sostanzjali u jista’ jqis diversi interessi leġittimi.  

Wara tnaqqis sinifikanti fit-tariffi tal-EUTM diġà fl-2005 u fl-2009, ir-riforma tal-2015 tal-EUTMR 
xorta waħda wasslet għal tnaqqis sostanzjali ieħor, u b’hekk il-protezzjoni tat-trademarks tal-UE li 
tkopri t-territorju ta’ 27 Stat Membru saret attraenti u kompetittiva ħafna f’termini ta’ kostijiet 
(EUR 850 għal applikazzjoni tal-EUTM).   

42. Kif previst mil-leġiżlatur fl-EUTMR (il-Premessa 36), l-istabbiliment tas-sistema tat-

trademarks tal-UE rriżulta f’piżijiet finanzjarji akbar għall-uffiċċji ċentrali tal-proprjetà industrijali u 
għal awtoritajiet oħrajn tal-Istati Membri. Għalhekk tqies xieraq li jiġi żgurat li l-EUIPO jikkumpensa 
parti mill-kostijiet imġarrba mill-Istati Membri għar-rwol li għandhom fl-iżgurar tal-funzjonament 
bla xkiel tas-sistema tat-trademarks tal-UE, mingħajr ma jikkawża defiċit baġitarju għall-Uffiċċju. 

Tweġibiet komuni għall-paragrafi 43 u 44. Ir-reġim dwar il-kumpens ġie stabbilit 

mil-leġiżlatur fl-Artikolu 172(4) sa (7) tal-EUTMR. L-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni stabbiliti fl-
Artikolu 172(5) tqiesu li huma ġusti, ekwi u rilevanti mil-leġiżlatur. L-użu tal-ammonti ta’ kumpens 
mill-Istati Membri jaqa’ taħt is-sovranità finanzjarja nazzjonali tagħhom. 

Madankollu, l-evalwazzjoni li jmiss skont l-Artikolu 210 tal-EUTMR se sservi bħala bażi għall-
Kummissjoni sabiex tevalwa u tikkunsidra jekk u sa liema punt, hijiex meħtieġa azzjoni ulterjuri. 

45. Kif jirriżulta mill-formulazzjoni tal-Artikolu 172(4) tal-EUTMR, l-indikaturi ewlenin tal-

prestazzjoni stabbiliti fil-punti (a) sa (d) ta’ dik id-dispożizzjoni huma kkunsidrati mil-leġiżlatur 
bħala “indikaturi ġusti, ekwi u rilevanti”. Barra minn hekk, l-istabbiliment u d-disinn tal-mekkaniżmu 
ta’ kumpens fl-Artikolu 172 kellhom iqisu s-sovranità finanzjarja tal-Istati Membri li tirrifletti li parti 
biss mill-uffiċċji ċentrali tal-proprjetà industrijali tal-Istati Membri hija finanzjarjament indipendenti 
mill-baġit ġenerali domestiku tagħhom.   

Tweġiba għall-Kaxxa 2 – Valutazzjoni tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni għad-
distribuzzjoni tal-ammonti ta’ kumpens mhumiex INTELLIĠENTI 
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(1) L-għadd annwali ta’ applikazzjonijiet tal-UE għat-trademarks f’kull Stat Membru tqies rilevanti 

mil-leġiżlatur bħala li jirrifletti l-“kisba” tal-uffiċċji ċentrali tal-proprjetà industrijali tal-Istati Membri 

fil-promozzjoni tal-użu tal-protezzjoni tat-trademarks tal-UE bl-għoti ta’ informazzjoni kif imsemmi 

fl-Artikolu 172(4)(b) tal-EUTMR.  

(2) L-għadd annwali ta’ applikazzjonijiet nazzjonali għat-trademarks f’kull Stat Membru tqies li 

huwa korrelatati mil-leġiżlatur mal-kostijiet iġġenerati mis-sistema tat-trademarks tal-UE peress li 

l-liġi nazzjonali tat-trademarks ta’ diversi uffiċċji ċentrali tal-proprjetà industrijali tal-Istati Membri 

tobbliga lil dawk l-uffiċċji jeżaminaw ex officio l-eżistenza ta’ raġunijiet relattivi għal rifjut fil-forma 

ta’ drittijiet preċedenti kunfliġġenti, inklużi applikazzjonijiet u reġistrazzjonijiet preċedenti tat-

trademarks tal-UE. 

(3) L-għadd annwali ta’ kawżi mressqa quddiem il-qrati tat-trademarks tal-UE maħtura minn kull 

Stat Membru tqies rilevanti mil-leġiżlatur bħala li jirrifletti “l-ispiża” involuta mill-awtoritajiet 

nazzjonali fil-kontribut għall-infurzar tat-trademarks tal-UE kif imsemmi fl-Artikolu 172(4)(c) tal-

EUTMR.  

(4) L-għadd annwali ta’ oppożizzjonijiet u applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta’ invalidità 

ippreżentati mill-proprjetarji tat-trademarks tal-UE f’kull Stat Membru tqies rilevanti mil-leġiżlatur 

bħala li jirrifletti l-kostijiet addizzjonali mġarrba mill-uffiċċji ċentrali tal-proprjetà industrijali tal-

Istati Membri għar-rwol tagħhom fl-iżgurar tal-funzjonament bla xkiel tas-sistema tat-trademarks 

tal-UE. 

47. Fir-riforma li jmiss tal-Identifikazzjoni Ġeografika (IĠ), l-għan huwa li tiġi koperta l-firxa sħiħa 

ta’ oġġetti kif elenkati fil-Kapitoli 1 sa 23 b’dan inkluż tan-Nomenklatura magħquda, stabbilita bir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87. 

Il-Kummissjoni għandha l-għan li tħejji proposta għall-implimentazzjoni tas-sistema ta’ protezzjoni 
madwar l-UE kollha għall-IĠ ta’ prodotti tas-sengħa u industrijali (mhux agrikoli) fit-tieni kwart tal-
2022. 

51. Ir-rekwiżit għal rappreżentanti professjonali li jkunu intitolati li jirrappreżentaw persuni fiżiċi 

jew ġuridiċi fi kwistjonijiet ta’ trademarks jew ta’ disinn quddiem l-uffiċċju ċentrali tal-proprjetà 
industrijali ta’ Stat Membru skont l-Artikolu 120(2)(c) tal-EUTMR u l-Artikolu 78(4)(c) tas-CDR huwa 
r-riżultat ta’ ebda deskrizzjoni uniformi u definita b’mod ċar tal-professjoni eżistenti fl-Istati 
Membri.  

54. Ġie stabbilit qafas speċifiku fl-Artikolu 152 tal-EUTMR għall-EUIPO (fit-twettiq tal-kompitu 

korrispondenti tiegħu skont l-Artikolu 151(1)(c) tal-EUTMR) sabiex jippromwovi l-konverġenza tal-
prattiki u l-għodod fl-oqsma tat-trademarks u d-disinji, f’kooperazzjoni mal-uffiċċji ċentrali tal-PI 
fl-Istati Membri. 

55. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 152(5) tal-EUTMR, l-appoġġ finanzjarju tal-EUIPO għal 

proġetti ta’ kooperazzjoni rilevanti ma għandux jaqbeż il-15 % tad-dħul annwali tal-EUIPO. 

62. Ir-riforma tal-IĠ li jmiss għandha l-għan li tallinja l-proċeduri għas-setturi eżistenti kollha tal-

IĠ, inkluż dwar l-użu obbligatorju tal-eAmbrosia tal-UE għall-applikazzjonijiet kollha. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:31987R2658
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:31987R2658
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65. Il-Kummissjoni hija konxja mid-dewmien fl-approvazzjoni tal-applikazzjonijiet tal-IĠ minħabba 

l-fatturi multipli identifikati mill-QEA. Il-Kummissjoni beħsiebha tindirizza din il-kwistjoni fir-riforma 
tal-IĠ li jmiss sabiex ittejjeb ir-rispons ġenerali u t-trattament f’waqtu tal-applikazzjonijiet tal-IĠ. 

It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 66 u 67. Ċerti regoli 

dettaljati dwar l-infurzar tal-IĠ, li jindirizzaw l-ispeċifiċitajiet ta’ setturi partikolari huma stabbiliti 
fil-leġiżlazzjoni sussidjarja fis-setturi tal-inbid u x-xorb spirituż1. Fir-riforma tal-IĠ li jmiss, il-
Kummissjoni beħsiebha tagħmel il-kontrolli u l-infurzar tal-IĠ aktar effettivi, standardizzati u li 
jindirizzaw ħtiġijiet speċifiċi tal-IĠ. 

68. Ir-Regolament (UE) 2017/625 daħal fis-seħħ fl-14 ta’ Diċembru 2019. Ir-Regolament ġie 

kkomplementat fl-2019 u fl-2020 minn għadd ta’ atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni li 
jispeċifikaw id-dettalji għall-aspetti kollha tal-katina agroalimentari li għalihom japplika r-
Regolament. L-enfasi tal-ewwel seminars ta’ Taħriġ Imtejjeb għal Iżjed Sikurezza fl-Ikel (Better 
Training for Safer Food, BTSF) fl-2020 u fl-2021 (b’xi interruzzjonijiet minħabba l-pandemija tal-
COVID-19) kienet li jinfirex l-għarfien dwar l-aspetti orizzontali l-ġodda fir-Regolament. 

71. Il-Kummissjoni taqbel li l-Unjoni għandu jkollha qafas sod ta’ infurzar tad-DPI tal-UE sabiex 

tissodisfa dawn il-ħtiġijiet. 

72. L-IPRED irnexxielha tapprossimizza l-liġijiet nazzjonali dwar l-infurzar tad-DPI2. Id-Direttiva 

tipprevedi biss armonizzazzjoni minima u tippermetti lill-Istati Membri jadottaw miżuri aktar 
favorevoli għad-detenturi tad-drittijiet. Barra minn hekk, xi wħud mid-dispożizzjonijiet tagħha huma 
fakultattivi u l-qrati nazzjonali jistgħu jipprovdu interpretazzjonijiet differenti (fil-limiti tal-
flessibbiltà li tippermetti d-Direttiva). 

Il-Gwida dwar ċerti aspetti tal-IPRED3 tal-2017 kellha l-għan li tippromwovi interpretazzjoni u 
applikazzjoni aktar konsistenti u effettivi u fil-fatt wasslet għal kundizzjonijiet ekwi akbar. 

73. Kif indikat fil-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-PI, il-Kummissjoni tkompli timmonitorja mill-qrib l-

applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-infurzar tad-DPIs sabiex tiżgura rimedju ġudizzjarju effettiv u 

                                                 
1  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/34 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-

Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-applikazzjonijiet għall-protezzjoni ta’ 
denominazzjonijiet ta’ oriġini, ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi u ta’ termini tradizzjonali fis-settur tal-inbid, il-proċedura 
ta’ oġġezzjoni, l-emendi għall-ispeċifikazzjonijiet tal-prodotti, ir-reġistru ta’ ismijiet protetti, it-tħassir tal-protezzjoni u 
l-użu ta’ simboli, u tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward sistema xierqa 
ta’ kontrolli, 17.10.2018 

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1236 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-
Regolament (UE) 2019/787 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta’ 
indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ xorb spirituż, il-proċedura ta’ oppożizzjoni, l-emendi għall-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott, 
il-kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni, l-użu tas-simbolu u l-kontroll, 12.5.2021 

 

2   SWD(2017) 431 final, id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, l-Evalwazzjoni, Li takkumpanja d-
dokument, COM(2017) 708 final, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Gwida dwar ċerti aspetti tad-
Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, 
29.11.2017 

3  COM(2017) 708 final, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: Gwida dwar ċerti aspetti tad-Direttiva 2004/48/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, 29.11.2017 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26582
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bilanċjat. Hija taħdem flimkien mal-Istati Membri u mal-partijiet ikkonċernati sabiex tagħti effett 
lill-gwida tal-Kummissjoni tal-2017. Barra minn hekk, il-Kummissjoni qed tippjana studju ta’ 
segwitu dwar l-applikazzjoni tal-IPRED. 

74. Ta’ min jinnota li, għall-kuntrarju tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku u l-proposta għall-

Att dwar is-Servizzi Diġitali (Digital Services Act, DSA), l-IPRED ma tipprevedix dispożizzjonijiet 
sostantivi dwar ir-responsabbiltà tal-kontraventuri/intermedjarji jew l-eżenzjonijiet għalihom. L-
IPRED tarmonizza l-proċeduri u r-rimedji amministrattivi u ċivili u għalhekk għandha għan 
regolatorju essenzjalment differenti. 

Id-DSA (propost) jassoċja l-obbligi ta’ fornituri differenti ta’ servizzi intermedjarji online mar-rwol, 
mad-daqs u mal-impatt tagħhom fl-ekosistema online. Ċerti obbligi sostantivi huma limitati biss 
għal pjattaformi online kbar ħafna, li minħabba l-firxa tagħhom kisbu rwol ċentrali u sistemiku 
sabiex jiffaċilitaw id-dibattitu pubbliku u t-tranżazzjonijiet ekonomiċi.  

Il-Kummissjoni qed tippjana studju ta’ segwitu dwar l-applikazzjoni tal-IPRED. 

78. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li r-Regolament (UE) Nru 608/2013 ma jiddefinixxix “oġġetti ta’ 

natura mhux kummerċjali”, u b’hekk tħalli l-interpretazzjoni tagħha f’idejn l-Istati Membri. Il-liġi 
sostantiva tal-PI dwar it-trademarks tiddefinixxi li ksur huwa possibbli biss meta l-marka protetta 
tintuża “fil-kummerċ”, li mhuwiex il-każ għal oġġetti personali fil-bagalji tal-vjaġġaturi jekk ikunu 
destinati biss għal użu privat mhux kummerċjali. Ma hemm l-ebda interpretazzjoni ulterjuri fil-liġi 
sostantiva tal-PI dwar x’inhu mifhum b’użu “fil-kummerċ”, u lanqas ma huwa definit fil-livell 
internazzjonali x’jista’ jitqies bħala użu mhux kummerċjali. 

Madankollu, l-Istati Membri ma rrapportaw l-ebda diffikultà speċifika fl-interpretazzjoni tal-kunċett 
ta’ użu “mhux kummerċjali” għal oġġetti li jinsabu fil-bagalji personali, u lanqas fl-implimentazzjoni 
tal-Artikolu kkwotat fir-Regolament. 

79. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li bħalissa ma hemm l-ebda qafas formali tal-UE għall-ġestjoni 

tar-riskju tad-DPI jew strateġija ta’ kontroll. Madankollu, l-informazzjoni dwar ir-riskju diġà hija 
kondiviża taħt il-Qafas Komuni ta’ Mmaniġġjar tar-Riskju (CRMS).  

Il-Kummissjoni taqbel li l-ġestjoni tar-riskju u l-istrateġija ta’ kontroll għall-infurzar doganali tad-
DPI jistgħu jissaħħu. Il-Pjan ta’ Azzjoni Doganali tal-UE għall-ġlieda kontra l-ksur tad-DPI mill-
2018 sal-2022 diġà fih azzjoni speċifika li l-objettiv tiegħu huwa li jsaħħaħ il-ġestjoni tar-riskju 
tad-DPI. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni bdiet l-iżvilupp ta’ strateġija komuni ta’ kontroll ibbażata 
fuq il-ġestjoni tar-riskju. 

81. Il-Kummissjoni taqbel li ż-żieda fil-volumi tal-kummerċ elettroniku qed tpoġġi f’riskju d-

definizzjoni preżenti ta’ kunsinna żgħira fir-Regolament 608/2013. Għalhekk, il-Kummissjoni qed 
tikkunsidra li tirrevedi l-limiti tal-proċedura ta’ kunsinna żgħira (l-ewwel permezz ta’ att delegat kif 
previst fir-Regolament 608/2013). Għalhekk, il-qerda ta’ ammont ogħla ta’ oġġetti tista’ għalhekk 
tinkiseb għal kull detenzjoni li ssir skont il-proċedura ta’ kunsinna żgħira. 

82. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li Stat Membru wieħed juża proċedura speċifika ta’ qbid minflok il-

proċedura ta’ kunsinna żgħira definita fir-Regolament 608/2013. Madankollu, hija ekwivalenti għal 
proċedura kriminali bbażata wkoll fuq is-setgħa ta’ tranżazzjoni definita mill-kodiċi doganali 
nazzjonali kkonċernat u għalhekk speċifika għall-kompetenzi nazzjonali mogħtija lid-dwana f’dak l-
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Istat Membru. Kieku din il-kompetenza tiġi mogħtija lill-awtoritajiet doganali kollha fil-livell tal-
Unjoni, jista’ jiġi esplorat l-użu ta’ proċedura simili mill-Istati Membri kollha. 

83. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li r-Regolament 608/2013 jagħti lill-awtoritajiet doganali 

nazzjonali l-għażla li jitolbu, jew ma jitolbux, lid-detentur tad-dritt li jirrimborża l-kostijiet imġarrba 
mid-detenzjoni u l-qerda tal-oġġetti suspettati li jiksru d-DPI. Il-Kummissjoni tqis li hija kompetenza 
diskrezzjonali tal-Istati Membri li jagħżlu l-aktar approċċ effiċjenti. 

84. Il-Kummissjoni taqbel li l-faċilitajiet tal-qerda sabiex jinqerdu ċerti oġġetti mhumiex 

neċessarjament disponibbli fl-Istati Membri kollha, iżda r-Regolament 608/2013 (l-Artikolu 25(2)) 
jipprevedi l-possibbiltà li l-oġġetti jinqerdu fi Stati Membri oħrajn.  

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li fl-Istati Uniti, baġit għall-qerda u l-ħżin jiġi ġġenerat minn 
finanzjament li jirriżulta minn multi fuq l-awturi tar-reat: il-kostijiet assoċjati mal-ħżin u l-qerda ta’ 
oġġetti ffalsifikati jitħallsu permezz tal-Fond ta’ Konfiska tad-Dipartiment tat-Teżor. F’xi każijiet, 
partijiet oħrajn bħat-trasportaturi express qablu li jġorru r-responsabbiltà għall-kostijiet relatati 
mal-qerda ta’ oġġetti ffalsifikati suspettati. L-introduzzjoni ta’ sistema bħal din fl-UE, mhux biss 
tkun teħtieġ multi madwar l-UE fuq il-kummerċ ta’ oġġetti li jiksru d-DPI iżda wkoll speċifiċitajiet 
bħall-konfiska tal-assi applikabbli skont is-sistema tal-Istati Uniti. Il-possibbiltà li tiġi introdotta 
sistema komparabbli fil-livell tal-UE tkun teħtieġ valutazzjoni preliminari. 

87. Fir-rigward tal-liġijiet sostantivi tal-PI, il-Kummissjoni pproponiet darbtejn – fl-2003 u fl-2005 

– li tiġi armonizza l-liġi kriminali sostantiva relatata mal-PI, iżda ma seta’ jintlaħaq l-ebda ftehim 
dwar test. Fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-PI tat-18 ta’ Ġunju 2021, il-Kunsill ikkunsidra “li hu 
meħtieġ li jiġu inkoraġġuti riflessjonijiet dwar il-prevenzjoni ta’ ksur kriminali tad-drittijiet tal-PI u l-
ġlieda kontrih […], u l-konnessjoni tagħhom mal-kriminalità ekonomika u finanzjarja internazzjonali 
[…], inkluż dwar il-ħtieġa possibbli li jitwettaq eżerċizzju ta’ rendikont dwar id-differenzi legali 
eżistenti bejn l-oqfsa tal-liġi kriminali tal-Istati Membri, dwar lakuni possibbli fil-liġi kriminalità u l-
prosekuzzjoni u dwar ostakli legali u prattiċi għall-kooperazzjoni transkonfinali fl-UE”. 

Il-Kummissjoni bħalissa qed tiddiskuti l-penali doganali mal-Istati Membri, li huma previsti fil-
liġijiet doganali nazzjonali f’każ li d-detentur tal-oġġetti jew id-dikjarant jonqos milli jikkonforma 
mal-leġiżlazzjoni doganali. 

88. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-prattiki differenti tal-Istati Membri fir-rapportar tad-detenzjonijiet 

fil-COPIS (sistema ta’ informazzjoni madwar l-UE kollha kontra l-falsifikazzjoni u kontra l-piraterija) 
(skadenzi differenti). Peress li l-COPIS hija bażi ta’ data għall-finijiet statistiċi, din id-diverġenza ma 
għandha l-ebda konsegwenza f’termini ta’ ġestjoni tar-riskju. Madankollu, il-Kummissjoni tifhem li 
approċċ aktar komuni jgħin fit-tħejjija tar-rapportar fil-livell tal-UE. Għalhekk, il-Kummissjoni se 
tkompli bl-isforzi tagħha mal-Istati Membri sabiex tiġi segwita prattika komuni ta’ rapportar 
f’termini ta’ skadenza. Dan jista’ jiġi indirizzat ukoll fil-kuntest tal-eżerċizzju ta’ evalwazzjoni tal-
implimentazzjoni tar-Regolament 608/2013. 

89. Il-Kummissjoni taqbel mal-osservazzjoni tal-QEA li l-Istati Membri ma jużawx bis-sħiħ il-

possibbiltà offruta mill-interfaċċa kondiviża bejn il-COPIS u l-AFIS (is-Sistema ta’ Informazzjoni 
għal Kontra l-Frodi tal-OLAF). 

90. Il-Kummissjoni tkompli ssegwi l-inklużjoni ta’ dispożizzjonijiet dwar l-assistenza 

amministrattiva reċiproka, li jippermettu l-possibbiltà ta’ skambji ta’ informazzjoni, fil-ftehimiet 
kummerċjali bilaterali li tinnegozja f’isem l-Unjoni. 
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92. a) Il-Kummissjoni għamlet l-istess osservazzjoni bħall-QEA. Il-kwistjoni tal-limiti għall-

intervent doganali se tiġi indirizzata fl-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tar-Regolament 
608/2013. 

b) Il-Kummissjoni taqbel li mhijiex konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament 608/2013. Il-
Kummissjoni beħsiebha tenfasizza l-obbligi tal-Istati Membri matul iċ-ċiklu kontinwu ta’ żjarat ta’ 
appoġġ dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament 608/2013 fis-27 Stat Membru u fil-qafas tal-
grupp ta’ esperti doganali – it-Taqsima tad-DPI.   

c) Il-Kummissjoni tinnota b’dispjaċir li xi Stati Membri ma jdaħħlux data fis-CIS+. 

d) Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 88. 

93. Il-Kummissjoni bħalissa qed tħejji strateġija ta’ kontroll ibbażata fuq il-ġestjoni tar-riskju tad-

DPI, li għandha tikkontribwixxi sabiex ittejjeb il-kontrolli doganali fl-Istati Membri kollha. 

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET 
(Paragrafi 94-101) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni: 

95.  Il-Kummissjoni qed tħejji r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar id-disinji sabiex tiġi mmodernizzata 

u armonizzata aktar. Bil-ħsieb li jinħolqu kundizzjonijiet ekwi aħjar għan-negozji fl-UE u li jissaħħu 
l-komplementarjetà u l-interoperabbiltà bejn is-sistemi tad-disinn tal-UE u dawk nazzjonali, 
armonizzazzjoni ulterjuri futura għandha tkopri wkoll aspetti ewlenin tal-proċeduri kif inklużi wkoll 
fir-riforma riċenti tat-trademarks.  

Il-Kummissjoni taħdem ukoll fuq proposta dwar sistema ta’ protezzjoni tal-UE għall-indikazzjonijiet 
ġeografiċi tal-prodotti tas-sengħa u industrijali (l-hekk imsejħa mhux agrikoli). 

96. Il-Kummissjoni qed tippjana eżerċizzju ta’ evalwazzjoni tar-Regolament 608/2013 li fih - fost 

l-oħrajn - se tivvaluta l-ħtieġa li jiġu riveduti ċerti elementi tar-Regolament bħad-definizzjoni ta’ 
kunsinni żgħar u l-introduzzjoni ta’ limiti ta’ intervent għall-infurzar doganali tad-DPI. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni bħalissa qed tħejji strateġija ta’ riskju tad-DPI. 

Rakkomandazzjoni 1 – Tlestija u aġġornament tal-oqfsa 

regolatorji tal-UE dwar id-DPI 

a) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjonijiet. Il-Kummissjoni għandha l-għan li tħejji proposta 
għall-implimentazzjoni tas-sistema ta’ protezzjoni madwar l-UE kollha għall-IĠ ta’ prodotti tas-
sengħa u industrijali (mhux agrikoli) fit-tieni kwart tal-2022. Madankollu, il-Kummissjoni ma tistax, 
f’dan l-istadju, tieħu impenji dwar il-kontenut ta’ proposti leġiżlattivi futuri. 

b) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. Ir-reviżjoni li jmiss tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-
protezzjoni tad-disinn għandha l-għan li tallinja l-kamp ta’ applikazzjoni tad-drittijiet tad-disinn 
mar-riforma tat-trademarks tal-UE sabiex testendi ukoll għal oġġetti ffalsifikati tad-disinn li 
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jgħaddu mill-UE.  Madankollu, il-Kummissjoni ma tistax, f’dan l-istadju, tieħu impenji dwar il-
kontenut ta’ proposti leġiżlattivi futuri.  

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni dwar l-introduzzjoni tal-limitu ta’ intervent għall-
infurzar doganali tad-DPI. Dan se jiġi indirizzat fl-eżerċizzju ta’ evalwazzjoni tar-
Regolament 608/2013, li se jinkludi konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati privati, li fl-aħħar mill-
aħħar huma primarjament ikkonċernati bid-definizzjoni ta’ tali limiti. 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni dwar it-tkabbir tad-definizzjoni ta’ kunsinna żgħira. Iż-
żieda wiesgħa fl-għadd ta’ pakketti tal-kurrier postali u express tista’ teħtieġ adattament tad-
definizzjoni sabiex jiġi ffaċilitat infurzar doganali effiċjenti. Il-Kummissjoni l-ewwel nett qed 
tikkunsidra li tirrevedi l-limiti tal-proċedura ta’ kunsinna żgħira (permezz ta’ proposta ta’ att delegat 
kif previst fir-Regolament 608/2013). L-eżerċizzju ta’ evalwazzjoni tar-Regolament 608/2013 se 
jindirizza wkoll jekk hemmx bżonn li tiġi riveduta aktar fil-fond id-definizzjoni tal-kunsinna żgħira. 

97. Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġibiet tagħha għall-paragrafi 37 u 42. 

Rakkomandazzjoni 2 – Ivvalutar tal-arranġamenti ta’ 

governanza u l-metodoloġija għad-determinazzjoni tat-

tariffi 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni.  

L-istruttura u l-governanza tal-EUIPO huma fil-biċċa l-kbira allinjati mal-Approċċ Komuni dwar l-
Aġenziji Deċentralizzati (Common Approach on Decentralised Agencies, CADA) tal-2012.  

Ir-rieżami bbażat fuq l-Artikolu 210 tal-EUTMR se jinkludi l-valutazzjoni tal-impatt, l-effettività u l-
effiċjenza tal-Uffiċċju u l-prattiki ta’ ħidma tiegħu. Il-Kummissjoni se tuża l-evalwazzjoni sabiex 
tikseb għarfien addizzjonali u tesplora l-possibbiltà għal azzjoni ulterjuri fil-qasam tar-
responsabbiltà. 

99. L-evalwazzjoni prevista bbażata fuq l-Artikolu 210 tal-EUTMR se tirrieżamina l-qafas legali 

għall-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju u l-uffiċċji tal-proprjetà industrijali tal-Istati Membri. 

Rakkomandazzjoni 3 – Titjib tas-sistemi ta’ finanzjament, 

kontroll u evalwazzjoni 

Il-Kummissjoni tosserva li din ir-rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-EUIPO.  

100. Fir-riforma li jmiss tal-Indikazzjoni Ġeografika (IĠ), il-Kummissjoni beħsiebha tiffoka fuq 

diversi elementi essenzjali tal-funzjonament tas-sistema tal-IĠ, bħall-protezzjoni tal-IĠs, ukoll fuq 
l-internet; l-għoti tas-setgħa lill-produtturi; l-allinjament u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri sabiex 
jittejbu r-rispons ġenerali u t-trattament f’waqtu tal-applikazzjonijiet tal-IĠ; u li tagħmel il-kontrolli 
u l-infurzar tal-IĠ aktar effiċjenti. 



 

MT    MT 
14 

Rakkomandazzjoni 4 – Titjib tas-sistemi tal-indikazzjonijiet 

ġeografiċi tal-UE   

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

101. Il-Kummissjoni taqbel li l-Unjoni għandu jkollha qafas sod ta’ infurzar tad-DPI tal-UE. 

Il-qafas ta’ infurzar tad-DPI tal-UE jikkonċerna mhux biss lill-Kummissjoni iżda wkoll lill-Istati 
Membri. L-Istati Membri għandhom mhux biss ikunu jistgħu jżommu f’detenzjoni fil-każ ta’ oġġetti 
suspettati, iżda għandu jiġi vvalutat ukoll jekk jistgħux jingħataw il-kompetenza li jeqirdu 
direttament oġġetti li huma stess jikkunsidraw li jkunu qed jiksru. 

Il-faċilitajiet tal-qerda sabiex jinqerdu ċerti oġġetti mhumiex neċessarjament disponibbli fl-Istati 
Membri kollha, għalkemm ir-Regolament 608/2013 (l-Artikolu 25(2)) jipprevedi l-possibbiltà li l-
oġġetti jinqerdu fi Stati Membri oħrajn. 

Il-kwistjoni tar-responsabbiltà għad-detenzjoni u l-qerda tal-oġġetti tista’ tiġi vvalutata mill-ġdid. 

Rakkomandazzjoni 5 – Titjib tal-qafas ta’ infurzar tad-DPI  

a) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni bħalissa qed tħejji strateġija bħal 
din, li għandha tkun parti mill-Istrateġija l-Ġdida għall-Ġestjoni tar-Riskju Doganali. 

b) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni għal monitoraġġ aħjar tal-IPRED. 

Minbarra l-istudju ta’ segwitu ppjanat dwar l-applikazzjoni tal-IPRED u l-kontribut għas-Sett ta’ 
Għodod tal-UE kontra l-falsifikazzjoni, il-Kummissjoni tkompli timmonitorja mill-qrib l-applikazzjoni 
tal-IPRED sabiex tiżgura rimedju ġudizzjarju effettiv u bbilanċjat wara l-pubblikazzjoni tal-
evalwazzjoni dwar il-funzjonament tal-IPRED fl-2017. Hija taħdem flimkien mal-Istati Membri u 
mal-partijiet ikkonċernati sabiex timmonitorja aħjar l-IPRED u tagħti effett lill-gwida tal-
Kummissjoni, pereżempju bil-ħsieb li tiżgura li – fejn jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha – l-
inibizzjonijiet jiġu applikati b’mod uniformi u effiċjenti madwar l-Istati Membri. 

Il-Kummissjoni u l-Osservatorju tal-EUIPO se jesploraw il-possibbiltà li jiżviluppaw monitoraġġ 
aktar immirat tal-IPRED relatat mal-ġurisprudenza nazzjonali, filwaqt li jibnu fuq il-bażi ta’ data 
tal-ġurisprudenza eSearch tal-EUIPO.  

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni sabiex timmonitorja aħjar l-infurzar doganali fl-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni diġà implimentatha parzjalment permezz ta’ ċiklu ta’ żjarat ta’ appoġġ 
dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament 608/2013 fis-27 Stat Membru, li se jiġu ffinalizzati fl-
2022. Abbażi tar-riżultati, il-Kummissjoni tista’ tipprevedi monitoraġġ ulterjuri ta’ Stati Membri 
speċifiċi, li jista’ jitlesta wara l-2023. 

c) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni diġà talbet lill-Istati Membri sabiex 
jirrapportaw id-data tagħhom dwar id-detenzjoni fil-bażi ta’ data tal-COPIS fi żmien skadenza 
speċifika (fil-qafas tal-grupp ta’ esperti doganali – it-Taqsima tad-DPI). Dan se jiġi indirizzat ukoll 
fl-evalwazzjoni tar-Regolament 608/2013, sabiex jiġi vvalutat jekk din l-istandardizzazzjoni 
għandhiex bżonn tiġi riflessa fil-leġiżlazzjoni. 
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