It-tweġiba tal-Uffiċċju
SOMMARJU EŻEKUTTIV
II. L-EUIPO effettivament implimenta r-regolament dwar it-trademark u d-disinn tal-UE u
pprovda titoli qawwija u validi tat-trademark u d-disinn mal-Unjoni Ewropea kollha. Iddomanda żdiedet sew (46 % fl-aħħar 5 snin għal EUTM) u l-Uffiċċju qed jindirizza dawn ilvolumi għoljin biex jassigura livelli ottimali ta’ servizz u livell għoli ta’ sodisfazzjon tal-klijent
(88 % rata ta’ sodisfazzjon skont l-aħħar stħarriġ ta’ sodisfazzjon tal-klijent), waqt li jżomm lispejjeż taħt kontroll. L-EUIPO kiseb u żamm iċ-ċertifikati ISO rilevanti kollha 1 u l-eċċellenza
tiegħu f’oqsma varji kienet rikonoxxuta permezz ta’ diversi premji 2.
VI. Rigward it-trademarks, il-leġiżlatur għażel li jinkludi t-tariffi fir-regolament bażiku u
stabbilixxa l-kriterji li fuqhom huma bbażati t-tariffi li qegħdin fil-preambolu tiegħu. It-tariffi
huma determinati skont dawn il-kriterji u jilħqu l-objettivi tagħhom. Iż-żieda sostnuta fiddomanda tindika, fil-fehma tal-EUIPO, li l-livell u l-istruttura tagħhom ma jikkostitwixxu ebda
ostaklu. Rigward id-disinni, l-evalwazzjoni tal-acquis mill-Kummissjoni Ewropea tinkludi
analiżi tal-istruttura u l-livell tat-tariffi.
VII. Il-leġiżlatur stabilxxa proċedura baġitarja u ta’ kwittanza differenti għall-aġenziji kollha
tal-UE li huma awtofinanzjati kompletament u għaldaqstant ma jimplimentawx il-baġit tal-UE.
Il-proċedura ġenerali tal-kwittanza applikata għal aġenziji sussidjati hi biex iżżomm il-korp
rilevanti responsabbli mill-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE quddiem il-Parlament Ewropew u
l-Kunsill, jiġifieri ż-żewġ awtoritajiet responsabbli mill-baġit tal-UE. Jekk ma jkunx hemm fondi
mill-baġit tal-UE involuti, m’hemmx ġustifikazzjoni legali biex il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
ikunu responsabbli mill-kwittanza.
L-EUIPO hija aġenzija kompletament awtofinanzjata li ma timponi ebda piż fuq il-kontribwenti
tat-taxxa tal-UE. L-EUIPO tiddependi minn awtonomija finanzjarja u tiffinanzja l-attivitajiet
kollha tagħha mid-dħul miksub mit-tariffi mħallsa minn klijenti, speċjalment l-industriji.
Il-mudell ta’ governanza tal-EUIPO hu ġeneralment alinjat mal-Approċċ Komuni dwar lAġenziji Diċentralizzati, u jqis il-kuntest speċifiku tiegħu u r-regolament finanzjarju tiegħu
huwa ġeneralment alinjat mar-regolament finanzjarju qafas applikabbli għall-aġenziji u l-korpi
tal-UE.
F’dan il-kuntest, l-EUIPO ma jikkunsidrax li l-mekkaniżmu tal-kwittanza ikkonfermat millleġiżlatur matul l-aħħar riforma leġiżlattiva jinvolvi dgħjufijiet f’termini ta’ responsabbilta meta
1

Kwalità (ISO9001), Ġestjoni tal-klijent (ISO10002), Ġestjoni tal-Informazzjoni dwar is-Sigurtà (ISO
27001) u Saħħa u Sigurtà (ISO45001)

2

L-uffiċċju l-iktar innovattiv tal-Propjetà Intellettwali fid-dinja skont ir-Rivista Dinjija tat-Trademark
prestiġjuża, il-Premju tal-Fidda miċ-Ċentru Ewropew tal-Kuntatt u l-Premjijiet tas-Servizz talKlijent għall-”aħjar użu tal-informazzjoni intuwittiva dwar il-klijent”, il-Premjijiet għal
Komunikazzjoni Diġitali u tniżżel f’lista qasira għal għażla finali għal 2 kisbiet fil-Premju talOmbudsman Ewropew għal Amminstrazzjoni Tajba
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jkun verament indirizzat lill-kuntest speċifiku tal-Uffiċċju. Diversi artikoli tal-EUTMR rivedut
saħansitra saħħew il-qafas dwar ir-responsabbiltà (ara b’mod partikolari Artikoli 153(1) (a) sa
(c), 157(4) (c) u (e), 172 (9) u 176 (1).
OSSERVAZZJONIJIET
19. Ir-regolament finanzjarju tal-UE jirrikonoxxi li l-mekkaniżmu tal-kwittanza għandu jqis listruttura ta’ finanzjament tal-aġenziji.
L-EUIPO huwa aġenzija kompletament awtofinanzjata li ma timponi ebda piż fuq ilkontribwenti tat-taxxa tal-UE. L-EUIPO jiddependi minn awtonomija finanzjarja u jiffinanzja lattivitajiet kollha tiegħu mid-dħul miksub mit-tariffi mħallsa minn klijenti, speċjalment lindustriji.
F’dan il-kuntest, l-EUIPO jikkunsidra li l-loġika sottostanti għad-deċiżjoni tal-leġiżlatur dwar
mudelli differenti ta’ kwittanza tidher ċara. Ċertament, l-objettiv tal-proċedura ġenerali talkwittanza applikata għal aġenziji sussidjati hi biex iżżomm il-korpi rilevanti responsabbli millimplimentazzjoni tal-baġit tal-UE quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, jiġifieri ż-żewġ
awtoritajiet responsabbli mill-baġit tal-UE. Jekk ma jkunx hemm involuti fondi mill-baġit talUE, m’hemmx ġustifikazzjoni legali biex il-Parlament Ewropew ikun responsabbli millkwittanza.
Il-proċedura ta’ kwittanza tal-EUIPO timxi fuq id-dispożizzjonijiet tal-qafas finanzjarju kurrenti
u tikkunsidra r-rapporti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
Skont id-dispożizzjonijiet tar-regolament tat-twaqqif tal-EUIPO, kwittanza tingħata millKumitat tal-Baġit li hu magħmul minn rappreżentant 1 ta’ kull Stat Membru, 2 rappreżentanti
tal-Kummissjoni u rappreżentant 1 tal-Parlament Ewropew. Barra minn hekk, diversi partijiet
ikkonċernati, inklużi rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet tal-utenti jipparteċipaw bħala
osservaturi fil-korpi governattivi biex tiġi assikurata iktar trasparenza.
L-EUIPO dejjem irċieva opinjonijiet tal-awditjar pożittivi mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u
kwittanza dejjem ingħatat b’mod unanimu lid-Direttur Eżekuttiv tal-EUIPO, inklużi l-voti
pożittivi tar-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Parlament Ewropew fil-kumitat talbaġit tal-EUIPO.
21. Influwenza ta’ kontroll għal kull delegazzjoni rappreżentata fil-korpi ta’ governanza talEUIPO kienet tkun espressament kontra l-istruttura ta’ votazzjoni sew għall-Bord tatTmexxija tal-Uffiċċju (MB) kif ukoll għall-Kumitat tal-Baġit (BC) definita f’Artikoli 156(5) u
171(3) EUTMR u li kienu adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (qabel magħrufa
bħala “Kodeċiżjoni”) fejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew kienu involuti
b’mod attiv. Barra minn hekk, l-istruttura tal-korpi ta’ governanza tal-EUIPO tirrifletti l-prinċipju
prinċipali fl-amministrazzjoni tad-Drittijiet ta’ Propjetà Intellettwali tal-UE, jiġifieri koeżistenza
u komplementarjetà tas-sistemi nazzjonali u tal-UE.
Dawn id-dispożizzjonijiet huma wkoll konformi mal-livelli ta’ parteċipazzjoni mifthiema millIstituzzjonijiet stess fl-Approċċ Komuni dwar l-Aġenziji Diċentralizzati.
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Mir-Riforma Legali ta’ Marzu 2016, minn 304 deċiżjonijiet meħuda minn MB u BC matul illaqgħat MBBC, il-Kummissjoni vvotat kontra 2 deċiżjonijiet (0.66 %), li waħda minnhom hi leżempju mogħti mill-Qorti, u l-Parlament Ewropew astjena fi 3 minnhom (1 %).
Fir-rigward tal-eżempju tar-Regolament Finanzjarju, importanti nenfasizzaw li t-test kien
soġġett għal konsultazzjoni formali sew mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri kif ukoll malKummissjoni, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tar-regolament tat-twaqqif tal-Uffiċċju.
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, fl-opinjoni tagħha 1/2019, innotat li r-Regolament Finanzjarju
propost kien fil-biċċa l-kbira bbażat fuq ir-Regolament Finanzjarju Qafas. Il-Qorti qajmet ukoll
kunsiderazzjonijiet speċjali, fosthom il-qafas dwar ir-responsabbiltà (ara paragrafu 22).
22. It-tħassib tal-Qorti dwar il-proċedura ta’ kwittanza tal-EUIPO kien ġie rrappurtat
f’okkażjonijiet preċedenti, inkluż qabel l-aħħar riforma leġiżlattiva. Il-ftehim interistituzzjonali
kkonkluda, madanakollu, li l-proċedura baġitarja u ta’ kwittanza għandha tkun quddiem ilKumitat tal-Baġit tal-Uffiċċju li hu magħmul minn rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea,
tal-Parlament Ewropew u tal-Istati Membri, li hu ġeneralment allinjat mal-Approċċ Komuni
dwar l-Aġenziji Diċentralizzati u l-qafas regolatorju.
Fejn hu kkonċernat l-EUIPO, dan jipprovdi l-programmi ta’ ħidma, ir-rapporti annwali, ilkontijiet finanzjarji u r-rapporti biannwali dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu lill-Parlament
Ewropew.
23. Id-diviżjoni ta’ responsabbiltajiet bejn MB u BC jinsabu fl-EUTMR għax ir-rwoli rispettivi
tagħhom huma distinti u deskritti fid-dettall fil-liġi.
Rigward relazzjonijiet oħra li jinterferixxu, il-membri tal-MB u tal-BC huma obbligati li
jiddikjaraw kull kunflitt reali jew perċepit fuq bażi annwali.
24. L-Uffiċċju m’għandu ebda influwenza fuq in-nominazzjonijiet tal-membri u s-sostituti talkorpi ta’ governanza tiegħu. In-nomina hija stabbilita skont ir-regoli ta’ proċeduri tal-Bord tatTmexxija u l-Kumitat tal-Baġit li t-tnejn jiddikjaraw li “kull Stat Membru, il-Kummissjoni u lParlament Ewropew għandhom jaħtru l-persuni li ser jirrappreżentawhom bħala
rappreżentant u sostitut”.
għaldaqstant, l-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-Parlament huma dawk inkarigati mill-għażla
tar-rappreżentanti tagħhom li huma fdati bil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u li jistgħu jitfgħu
l-voti tagħhom f’konformità mal-prerogattivi deskritti b’mod ċar mill-EUTMR. Dwar l-aspett talproċedura tal-kwittanza, kif diġà hu spjegat hawn fuq, l-indipendenza finanzjarja tal-Uffiċċju
li d-dħul tiegħu jiġi prinċipalment mit-tariffi mħallsa mill-utenti tas-sistema tiġġustifika
proċedura ta’ kwittanza differenti minn dik għall-aġenziji ffinanzjati mill-baġit tal-UE. Fil-fatt,
il-koeżistenza tas-sistemi tal-Propjetà Intellettwali nazzjonali u tal-UE teħtieġ li l-Istati Membri
jkunu jistgħu jivverifikaw li l-Uffiċċju jibqa’ fil-limiti tal-mandat tiegħu. Barra minn hekk, kif
speċifikat addizzjonalment mill-Premessa 37 u l-Artikolu 175 EUTMR, l-awditjar tal-kontijiet
isir mill-Qorti tal-Awdituri biex jiġi assikurat il-kontroll finanzjarju xieraq tal-Uffiċċju.
31.
(b)Strutturi tat-tariffi nazzjonali jaqgħu taħt is-sovranità nazzjonali finanzjarja u għaldaqstant
hemm potenzjal limitat għal konverġenza.
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37. Is-sitwazzjoni tal-EUIPO hi differenti minn dik tal-aġenziji msemmija peress li l-leġiżlaturi
ddeċidew li t-tariffi għandhom ikunu ssettjati fil-livell tar-regolament tat-twaqqif tal-Uffiċċju
minħabba l-importanza essenzjali tagħhom għall-funzjonament tas-sistema tat-trademark
tal-UE u r-relazzjoni kumplimentarja tagħha rigward is-sistemi nazzjonali tat-trademarks.
Fir-rigward tas-surplus baġitarju sal-2020, il-bilanċ riportat (kapitolu 10.1 tal-baġit) jammonta
għal EUR 165.5 miljuni u jikkorrispondi għar-riżervi finanzjarji li jistgħu jkunu disponibbli
b’appoġġ għall-politiki tal-UE fil-qasam tal-Propjetà Intellettwali. Is-surplus nett akkumulat
qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament EUTM ammonta għal EUR 185.2 miljuni u baqa’
jonqos minn dak iż-żmien għal EUR 153.9 miljuni skont il-baġit tal-2022. Inizjattivi ppjannati
kif ukoll dawk ġodda li bħalissa qed jiġu diskussi huma mistennija jikkontribwixxu b’mod
sinifikanti għat-tnaqqis ta’ dan is-surplus fis-snin li ġejjin.
Rigward is-surplus iġġenerat mill-2016, l-EUTMR jipprovdi mekkaniżmi biex ma jkunx hemm
akkumulazzjoni ta’ surplus ġdid sinifikanti, jiġifieri t-tpaċija u t-trasferiment possibbli ta'
surplus sinifikanti għall-baġit tal-UE.
Fejn hu kkonċernat is-surplus li eżista qabel id-dħul fis-seħħ tal-EUTMR rivedut, qed ikun
mobilizzat mill-2020 wara d-dħul fis-seħħ tar-regolament finanzjarju l-ġdid tal-Uffiċċju,
b’appoġġ għall-Politiki tal-Unjoni fil-qasam tal-Propjetà Intellettwali.
Rigward l-effiċjenza tal-operazzjonijiet tal-EUIPO, dawn huma mmonitorjati u rrappurtati
permezz ta’ diversi mezzi bħal baġit ibbażat fuq l-attività u l-kost unitarju. Ir-riżultati fil-fatt juru
effiċjenza li qed tiżdied, parzjalment minħabba li l-infilzar tal-EUTM żdiedu b’46 % fl-aħħar
ħames snin, perċentwal b’mod sinifikanti ogħla mill-evoluzzjoni tan-nefqa annwali realizzata.
39. L-EUTMR jirrikonoxxi formalment li t-tariffi għandhom jiżguraw il-koeżistenza u lkomplementarjetà bejn is-sistema tat-trademark tal-UE u s-sistema nazzjonali tattrademarks, u għandhom ukoll iqisu d-daqs tas-suq kopert mit-trademark tal-UE. F’dan ilkuntest, id-daqs tal-protezzjoni offruta minn EUTMRmeta mqabbla mal-protezzjoni
nazzjonali tiġġustifika livell ogħla ta’ tariffi.
41. Fir-rigward tat-tariffi tat-trademarks, il-leġiżlatur għażel li jinkludi t-tariffi fir-regolament
bażiku u stabbilixxa l-kriterji li fuqhom huma bbażati t-tariffi fil-preambolu tiegħu u b’hekk
iwieġbu għall-bżonn ta’ trasparenza. L-EUIPO jikkunsidra li l-kriterji huma ċari u li t-tariffi
huma determinati skonthom.
Dwar il-prinċipju ta’ dħul suffiċjenti sabiex il-baġit ikun ibbilanċjat, l-objettiv jintlaħaq għax iddħul mit-tariffi żamm lill-EUIPO milli jkollu jitlob sussidju ta' bilanċ mill-baġit tal-UE.
Fir-rigward tas-surplus, kif semmejna qabel, il-kwistjoni kienet indirizzata mill-leġiżlatur
permezz tal-EUTMR rivedut. Mekkaniżmi ġodda bħat-tpaċija u t-trasferiment possibbli ta’
surplus sostantiv għall-baġit tal-UE għandhom bħala prinċipju jipprevjenu l-akkumulazzjoni
ta’ surplus sinifikanti.
Min-naħa l-oħra, parti mis-surplus iġġenerata qabel ir-riforma legali hi mobilizzata b’appoġġ
għal politiki tal-Unjoni fil-qasam tal-Propjetà Intellettwali.
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43. Il-mekkaniżmu ta’ tpaċija kien stabilit mil-leġiżlatur bħala mekkaniżmu biex ipatti għal
parti mill-ispejjeż li l-Istati Membri jġarrrbu minħabba r-rwol li jkollhom biex jassikuraw ilfunzjonament bla xkiel tas-sistema tat-trademark tal-UE. L-ammont ġenerali jikkorrispondi
għal 5 % tad-dħul annwali tal-EUIPO dment li ma jikkawżax defiċit baġitarju u ma jkunx
marbut mat-tariffi nazzjonali tal-applikazzjoni.
44. Skont Artikolu 172(5) EUTMR, it-tieni subparagrafu, l-Istati Membri, biex jissostanzjaw lispejjeż tagħhom, għandhom jibagħtu lill-Uffiċċju sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena data statistika
li turi ċ-ċifri li għalihom jirreferu l-erba' indikaturi għas-sena preċedenti; tali data mbagħad
tkun inkluża fil-proposta magħmula lill-Bord tat-Tmexxija. Il-Punti Ċentrali tal-Istati Membri
ser ikunu responsabbli biex jissottomettu d-data statistika msemmija hawn fuq kull sena lillUffiċċju, kif ukoll biex jivverifikaw u jiċċertifikaw il-validità tagħha. Il-Punti Ċentrali tal-Istati
Membri ser ikunu wkoll responsabbli biex jidentifikaw u jinnominaw l-awtoritajiet nazzjonali
rilevanti l-oħra kollha li l-ispejjeż tagħhom huma eliġibbli taħt din l-iskema, kif stabbilit flArtikolu 172(4) EUTMR.
Din id-data m’għandha ebda influwenza fuq l-ammont ġenerali ta’ tpaċija li jikkorrispondi għal
5 % tad-dħul annwali iżda jintuża biex jitqassmu l-fondi bejn l-Istati Membri.
45. Fil-fehma tal-EUIPO, hu ċar mill-premessa 36 tal-preambolu tal-EUTMR li l-mekkaniżmu
ta’ tpaċija kien introdott mil-leġiżlatur bl-intenzjoni li jkopri parti mill-ispejjeż li jġarrbu lawtoritajiet tal-Istati Membri u mhux biex jistabbilixxi sistema ta’ kumpens sħiħ abbażi ta’
kriterji eżatti. Barra minn hekk, l-awtoritajiet li l-ispejjeż tagħhom suppost jitpaċew (l-Uffiċċji
Nazzjonali tal-Propjetà Intellettwali, pulizija, dwana, ġudikatura) jistgħu jew ma jistgħux
ikollhom il-baġit proprju tagħhom, peress li l-biċċa l-kbira jew, f’xi każijiet, dawn l-awtoritajiet
kollha huma parti mill-amminstrazzjoni ċentrali tal-istat u m’għandhomx baġit separat
tagħhom stess.
Kaxxa 2
(1) In-numru annwali tal-applikazzjonijiet tat-trademarks tal-UE f’kull Stat Membru huwa
wieħed mill-indikaturi użati għall-kalkolu, waqt li l-għoti ta’ informazzjoni dwar ilfunzjonament tas-sistema tal-EUTM permezz ta’ helpdesks u ċentri ta’ informazzjoni
huwa wieħed mis-servizzi ta’ tpaċija. It-tnejn mhumiex relatati. Barra minn hekk, linformazzjoni li ssir referenza għaliha fl-Artikolu 172 EUTMR ma tikkoinċidix ma'
attività promozzjonali jew ta’ sensibilizzazzjoni ffinanzjata permezz tal-Proġetti ta’
Kooperazzjoni Ewropea sal-punt li dawn tal-aħħar jirreferu għal attivitajiet ta’
sensibilizzazzjoni barra minn dawk offruti permezz ta’ ċentri ta’ informazzjoni.
Minbarra dan, l-Artikolu 152 EUTMR jirreferi għal kooperazzjoni fil-forma ta’
kondiviżjoni ta’ informazzjoni bħala appoġġ għal attivitajiet taċ-ċentri ta’ informazzjoni
(paragrafu 1(e)) jew għal attivitajiet edukakattivi u ta’ taħriġ (paragrafu 6) li ebda
minnhom mhuma koperti mill-mekkaniżmu ta’ tpaċija tal-Artikolu 172 EUTMR.
50. L-akkoljenza pożittiva ta’ dawn is-servizzi mill-klijenti ser tinġabar fil-Ħolqien ta’ Ċentru
ta’ Medjazzjoni kif deskritt fil-Pjan ta’ Azzjoni BoA 2021-2026 (Qasam ta’ Priorità 4) li ser
jespandi s-servizzi ADR offruti biex jilħqu l-proċeduri inter partes kollha fl-istanzi kollha talUffiċju.
51. L-Artikoli 119 u 120 EUTMR jistipulaw ekkaniżmi biex irażżnu dawk id-differenzi: lavukati huma intitolati li jirrappreżentaw mal-UE kollha, b’eċċezzjonijiet minuri,
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rappreżentanti professjonali huma aċċettati fil-maġġoranza l-kbira tal-Istati Membri, filwaqt li
fi Stati Membri fejn ir-rappreżentazzjoni hi miftuħa għal persuni mhux ikkwalifikati, regola
uniformi ta’ 5 snin prattika ġiet introdotta biex tnaqqas id-disparitajiet.
52. L-Uffiċċju ħa azzjoni ta’ malajr biex jikkoreġi l-iżbalji identifikati mill-Qorti u biex
jikkonferma li n-numru ta’ żbalji potenzjali ma kienx sinifikanti.
Minn meta twaqqaf l-Uffiċċju, l-EUIPO rċieva total ta’ 2 397 000 applikazzjoni għall-EUTM, li
minnhom aktar minn 2 000 000 kienu rreġistrati b’suċċess bħala trademarks.
L-Uffiċċju wettaq verifika komprensiva tal-kwalità tar-Reġistru u stabbilixxa rata ta’ żball ta’
0.018 % biss.
Rigward il-5 każijiet li ppreżentaw ommissjonijiet, dawk huma relatati ma’ entrati ta’ legat, kif
jidher sew fl-għodda 3.
Għar-Reġistru RCD, dwar il-kompletezza għat-tieni lingwa, bug fis-sistema assoċjat ma’
disinni bi status legali “ċeda”, ġie identifikat u kien solvut 4.
53. Meta nikkunsidraw ir-rata ta’ appell quddiem il-Qorti Ġenerali (bejn 8 u 12 % storikament)
nistgħu ninnutaw li l-effiċjenza tas-sistema hija diġà għolja. Il-kwalità u l-konsistenza huma
prijorità għolja għall-Bordijiet tal-Appell fil-Pjan ta’ Azzjoni tagħhom 2021-2026. Diversi
inizjattivi, b’mod partikolari l-ħolqien ta’ Ċrieki ta’ Konsistenza fi ħdan il-Bordijiet, li l-kompiti
primarji tagħhom huma li jagħmlu riċerka u analiżi ta’ każistika, kemm fuq livell tal-BoA kif
ukoll fuq livell tal-Qorti Ġenerali/Qorti tal-Ġustizza tal-UE, għandhom l-għan li jippermettu
armonizzazzjoni ikbar waqt li jirrispettaw bis-sħiħ l-indipendenza tal-Bordijiet u jaħdmu biex
itejbu l-konsistenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet.
55. Il-kooperazzjoni prinċipali bejn l-Uffiċċji Nazzjonali tal-Propjetà Intellettwali u l-EUIPO
ssir permezz ta’ ECPs taħt il-qafas ta’ Ftehimiet ta’ Kooperazzjoni annwali. Mill-2020, ġiet
introdotta għażla ta' spejjeż simplifikati ta’ finanzjarment (somom sħaħ f’daqqa waħda) għattipi kollha ta’ attivitajiet ECP ħlief implimentazzjoni ta’ proġetti. Minħabba li l-2020 kien
ikkunsidrat pilota, dan il-metodu ser ikun rivedut.
57. Fin-nuqqas ta’ gwida fir-regolament finanzjarju, l-EUIPO implimenta mudell ta’ somma
sħiħa f’daqqa waħda mill-2020 ibbażat fuq informazzjoni disponibbli.
(a) Id-data storika vverifikata ta’ benefiċjarji individwali kopriet biss is-sena ta’ qabel
sabiex tirrapreżenta u tirrifletti l-informazzjoni finanzjarja l-iktar aġġornata millbenefiċjarji.

3

Mar-rilaxx tas-sistema, mid-Deċiżjoni ED Nru. EX 21-4, il-klijenti kienu nfurmati dwar iddisponibbiltà limitata tad-data għal entrati ta’ legat.

4

L-Uffiċċju jirreġistra ‘l fuq minn 100 000 disinn kull sena u, bħala medja, 120 jiġu ċeduti, jiġifieri 0.01
%. It-tieni lingwa hija disponibbli permezz ta’ eSearch Plus għad-drittijiet ta’ Propjetà Intellettwali
kollha.
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(b) L-attivitajiet promozzjonali, bħala pilota, huma soġġetti għal somom sħaħ f’daqqa
waħda. Ir-raggruppament u l-klassifikazzjoni tal-attivitajiet promozzjonali biex jiġu
kkalkulati s-somom sħaħ f’daqqa waħda kienu bbażati fuq il-kriterji li ġejjin:
•
Provvista ta’ informazzjoni/parir
•
Avvenimenti ta' disseminazzjoni
•
Attivitajiet ta' osservazzjoni
Biex jiġu stabiliti somom sħaħ f’daqqa waħda u raggruppament ta’ attivitajiet flimkien
ibbażati fuq kwalunkwe kriterju, ċerta standardizzazzjoni hija riżultat loġiku talproċess fejn somom sħaħ f’daqqa waħda jingħataw għal attivitajiet li mhumiex simili.
(c) Waqt il-kalkolu tar-rata medja ta’ kuljum, l-Uffiċċji Nazzjonali tal-Propjetà Intellettwali
nkludew is-salarji tal-profili tal-persunal intern li pparteċipa fil-proġetti 2019 ECP biex
jistabbilixxu rata medja waħda għal kull uffiċċju nazzjonali tal-propjetà intellettwali,
dawn ir-rati medji ntużaw għall-kalkolu ta’somma sħaħ f’daqqa waħda abbażi talisforz stmat meħtieġ f’jiem xogħol ibbażati u maħruġa minn data storika.
L-Uffiċċju ser jirrevedi l-metodoloġija għal kalkolu ta’ somom sħaħ f’daqqa waħda u
jikkunsidra l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-awdituri.
58. Il-ftehim ta’ kooperazzjoni jgħid b’mod ċar fl-Artikolu 28 illi l-kalkolu tal-benefiċċju totali
għandu jiddependi mill-valuri differenti tas-servizz (SV). Fl-2007, meta l-bażi tad-data tatTrademarks kienet diskussa minn ABBC (issa MBBC) qabel it-tnedija tagħha, il-metodoloġija
u l-ammonti kienu diskussi u approvati mir-rappreżentanti kollha. Kien iddikjarat b’mod ċar
matul dawn il-laqgħat fis-6 ta’ Novembru 2007, (CA/08/S36/C2/EN taħt il-punt "Proġett
Euroregister") u fil-Ftehimiet ta’ Kooperazzjoni Artikolu 28.9, illi l-ispejjeż operazzjonali ma
jkollhom ebda rbit mal-ispejjeż reali meħtieġa għall-manutenzjoni tal-bażi tad-data fl-uffiċċji
individwali (“...l-ispejjeż operattivi, mhux ser jikkunsidraw ir-riżorsi li hemm bżonn għallkostruzzjoni, l-iskjerament u l-appoġġ tal-applikazzjonijiet.”). Fi kliem ieħor, kontribuzzjoni
mhix marbuta ma’ spejjeż imma mal-kwalità tas-servizz (prestazzjoni tal-valuri tas-servizz).
Il-kontroll u l-evalwazzjoni tat-tliet indiċi SP3, SP4 u SP5 huma r-responsabbiltà tal-EUIPO
b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċji tal-Propjetà Intellettwali u internament fl-EUIPO, il-valuri
differenti tal-indiċi huma mmonitorjati kuljum u rapport dettaljat dwar il-prestazzjoni tal-Uffiċċji
tal-Propjetà Intellettwali jintbagħat lil kull Uffiċċju tal-Propjetà Intellettwali kull tliet xhur għal
verifka u approvazzjoni.
59. Kif indikat qabel, il-kontribuzzjoni mhijiex marbuta mal-ispejjeż. Il-kalkolu tal-ispiża
operazzjonali medja u l-ammont imħallas lill-Uffiċċji Nazzjonali tal-Propjetà Intellettwali
jiddependu biss mill-prestazzjoni tal-valuri tas-servizz-definit.
KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET
Rakkomandazzjoni 1 - Imla u aġġorna l-oqfsa regolatorji tal-UE u r-Regolament talPropjetà Intellettwali
97. Fir-rigward tat-tariffi tat-trademarks, il-leġiżlatur għażel li jinkludi t-tariffi fir-regolament
bażiku u niżżel il-kriterji li fuqhom huma stabbiliti t-tariffi fil-preambolu tiegħu. L-EUIPO
jikkunsidra li l-livell tat-tariffa tippermetti li jintlaħqu l-objettivi stabbiliti għalihom mil-leġiżlatur
u t-tkabbir sostnut fid-domanda għal EUTMR juri li partijiet ikkonċernati ma sabu ebda
kwistjoni fil-livelli tat-tariffi.
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Il-qafas ta’ governanza u responsabbiltà tal-EUIPO kienu kkonfermati u rinforzati milleġiżlatur permezz tal-aħħar riforma leġiżlattiva li saret ħames snin ilu. Din hi b’mod ġenerali
alinjata mal-Approċċ Komuni dwar l-Aġenziji Diċentralizzati u mad-dispożizzjonijiet tarRegolament Finanzjarju tal-UE li jiggarantixxu li l-istruttura finanzjarja tal-aġenziji għandha
impatt fuq il-mekkaniżmi ta’ kwittanza tagħhom. L-EUIPO huwa aġenzija awtofinanzjata
kompletament li ma timponi ebda piż fuq il-kontribwenti tal-UE u tiddependi minn awtonomija
finanzjarja, billi tiffinanzja l-attivitajiet kollha tagħha mid-dħul miksub mit-tariffi mħallsa millklijenti, prinċipalment l-industriji. Barra minn hekk, l-EUIPO dejjem irċieva opinjonijiet pożittivi
ta’ awditjar mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-kwittanza dejjem ingħatat b’mod unanimu lidDirettur Eżekuttiv tal-EUIPO, inklużi l-voti pożittivi tar-rappreżentanti tal-Kummissjoni
Ewropea u tal-Parlament Ewropew fil-Kumitat tal-Baġit tal-EUIPO.
99. Għażliet ta’ spejjeż simplifikati (somom sħaħ f’daqqa waħda) kienu applikati bħala
proġett pilota għall-ewwel darba fl-2020 u kkonċernaw parti mill-attivitajiet ta’ kooperazzjoni
bħal gruppi ta’ Ħidma, attivitajiet promozzjonali, waqt li proġetti ta’ implimentazzjoni iktar
komplessi fl-Uffiċċji Nazzjonali tal-Propjetà Intellettwali (Back Office, Front Office, Capture u
Store Historical Files, eċċ) huma bbażati fuq spejjeż attwali mġarrba u l-ispejjeż operazzjonali
huma bbażati fuq il-kwalità tas-servizz pprovdut.
Qabel il-fażi ta’ implimentazzjoni, Uffiċċji Nazzjonali tal-Propjetà Intellettwali kienu
kkonsultati, involuti u infurmati dwar il-metodoloġija tal-kalkolu ta'somom sħaħ f’daqqa waħda
kif ukoll dwar il-kwistjoni tal-ispejjeż operazzjonali.
L-EUIPO, madanakollu, ser jirrevedi l-metodoloġija għall-kalkolu tas-somom sħaħ f’daqqa
waħda riferuti biex jikkunsidra l-osservazzjoni tal-Qorti.
Rakkomandazzjoni 3 - Titjib fis-sistemi tal-finanzjament, il-verifika u l-evalwazzjoni
(a) L-EUIPO jaċċetta r-rakkomandazzjoni. L-EUIPO ser jirrevedi l-metodoloġija tiegħu għallkalkolu tas-somom sħaħ f’daqqa waħda għal xi attivitajiet ta’ Kooperazzjoni Ewropea u jqis
l-osservazzjonijiet tal-Qorti.
(b)L-EUIPO jaċċetta r-rakkomandazzjoni. L-Uffiċju ser jinvestiga elementi addizzjonali
relatati mal-kwalità ta’ data relatata mal-implimentazzjoni ta’ teknoloġiji ġodda bħal
blockchain li jistgħu jġibu elementi addizzjonali li jiġġustifikaw il-kontinwità tal-mudell rivedut
tal-ispiża operazzjonali.
(c) L-EUIPO jaċċetta r-rakkomandazzjoni u ser itejjeb iktar is-sistema ta’ evalwazzjoni tiegħu.
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