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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1594/2012, imressqa minn Heiner Schwab, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar it-twaqqif ta’ Qorti Ewropea tal-Privattivi

Petizzjoni 1615/2012, imressqa minn Cäcilia Braun-Müller u Martina Braun, 
ta’ ċittadinanza Ġermaniża, f’isem il-KLB Diözesanverband Freiburg, dwar 
it-twaqqif ta’ qorti Ewropea tal-privattivi

Petizzjoni 1616/2012, imressqa minn Martina Schachtner, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar it-twaqqif ta’ qorti Ewropea tal-privattivi

Petizzjoni 1732/2012, imressqa minn Anton Habersetzer, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar il-privattiva Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni 1594/2012

Il-petizzjonant jopponi t-twaqqif propost ta’ Qorti Ewropea tal-Privattivi. Fil-fehma tiegħu, 
mhux se jkun possibbli li sentenzi maħruġa minn din il-qorti jiġu riveduti mill-Qorti tal-
Ġustizzja tal-UE, u l-ispejjeż eċċessivi ta’ azzjoni legali se jagħmluha impossibbli li 
organizzazzjonijiet u jew individwi/ċittadini kkonċernati jieħdu azzjoni, u għalhekk ikun 
impossibbli li jittieħdu miżuri nazzjonali biex jiġu limitati l-privattivi. Il-petizzjonant huwa 
partikolarment imħasseb dwar in-nuqqas ta’ kontroll mis-soċjetà fuq l-għoti ta’ privattivi 
b’rabta mal-bijoteknoloġija. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jiċħad il-proposti 
għal Qorti Ewropea tal-Privattivi.

Sommarju tal-petizzjoni 1615/2012

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għat-twaqqif propost ta’ qorti Ewropea tal-privattivi. Fil-fehma 
tagħhom, is-sentenzi ta’ din il-qorti ma jistgħux jiġu riveduti mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, 
u l-ispejjeż eċċessivi ta’ azzjoni legali jagħmluha impossibbli għal gruppi ta’ interess u/jew 
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membri individwali tal-pubbliku li jibdew azzjoni, u jkun impossibbli li jittieħdu miżuri 
nazzjonali biex jiġu limitati l-privattivi. Il-petizzjonanti huma partikolarment ikkonċernati 
dwar in-nuqqas ta’ kontroll soċjali fuq l-għoti ta’ privattivi fis-settur tal-bijoteknoloġija. 
Huma jitolbu lill-Parlament Ewropew jiċħad il-proposti għal qorti Ewropea tal-privattivi.

Sommarju tal-petizzjoni 1616/2012

Il-petizzjoni hija identika għall-Petizzjonijiet 1594/2012 u 1615/2012.

Sommarju tal-petizzjoni 1732/2012

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-privattiva Ewropea minħabba li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE 
ma tistax tiddeċiedi fuq deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Privattivi. Il-petizzjonant jibża’ li, 
fil-każ ta’ tilwim, applikanti tal-privattivi ma jitħallewx jippreżentaw applikazzjonijiet mal-
qorti minħabba fl-ispiża għolja ta’ proċeduri fil-Qorti tal-Privattivi. Barra minn hekk, 
m’għandu jkun hemm l-ebda possibbiltà li miżuri nazzjonali jillimitaw il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-privattivi.

2. Ammissibiltà

1594/2012 : Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2013.
1615/2012 : Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Mejju 2013.
1616/2012 : Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Mejju 2013.
1732/2012 : Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Lulju 2013.
Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

Fi tmien l-2012 intlaħaq ftehim politiku dwar il-pakkett tal-privattiva unitarja. Dan wassal 
għall-adozzjoni taż-żewġ Regolamenti li jimplimentaw il-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-
ħolqien ta’ protezzjoni tal-privattiva unitarja għall-privattivi Ewropej u l-arranġamenti għat-
traduzzjoni tagħha fis-17 ta’ Diċembru 20121 kif ukoll l-iffirmar tal-ftehim dwar Qorti 
Unifikata tal-Privattivi (“ftehim QUP”) minn 25 Stat Membru fil-bidu tal-20132. Il-ftehim 
QUP se jidħol fis-seħħ wara r-ratifikazzjoni minn 13-il Stat Membru (inklużi DE, UK u FR).

Il-pakkett tal-privattiva unitarja għandu żewġ komponenti ewlenin:

(1) Il-ħolqien ta’ protezzjoni tal-privattiva unitarja għall-25 Stat Membru parteċipant u r-
reġim applikabbli għat-traduzzjoni tagħha, li huwa s-suġġett taż-żewġ Regolamenti. Għall-
privattivi maħruġa mill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (“EPO”), l-inventuri se jkunu jistgħu 
jagħżlu bejn (a) is-sistema eżistenti ta’ validazzjonijiet nazzjonali multipli minn Privattiva 

                                               
1 Ir-Regolament 1257/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2012 li jimplimenta l-
kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ħolqien ta’ protezzjoni tal-privattiva unitarja. 
Ara http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:MT:PDF
Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1260/2012 tas-17 ta’ Diċembru 2012 li jimplimenta l-kooperazzjoni msaħħa 
fil-qasam tal-ħolqien ta’ protezzjoni tal-privattiva unitarja fir-rigward tal-arranġamenti applikabbli għat-
traduzzjoni. 
See http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:MT:PDF
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/mt/12/st16/st16351.mt12.pdf
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Ewropea (“klassika”), li fiha jitħallsu tariffi ta’ tiġdid separati għal kull validazzjoni 
nazzjonalment kif ukoll traduzzjonijiet għal ċerti validazzjonijiet nazzjonali jew (b) id-
deżinjazzjoni tal-“privattiva unitarja” li tkopri l-25 Stat Membru parteċipant, li fiha titħallas 
tariffa ta’ tiġdid waħda lill-EPO u, matul tranżizzjoni, traduzzjoni waħda sħiħa meħtieġa biex 
tinkiseb protezzjoni tal-privattiva. Barra minn hekk skont ir-reġim il-ġdid tat-traduzzjoni 
applikabbli għall-ħolqien tal-protezzjoni ta’ privattiva unitarja, SMEs, persuni fiżiċi, 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ, universitajiet u organizzazzjonijiet tar-riċerka 
pubblika li jkollhom ir-residenza jew il-post prinċipali ta’ negozju tagħhom fi kwalunkwe 
wieħed mill-Istati Membri tal-UE jingħataw kumpens għall-ispejjeż ta’ traduzzjoni kollha sa 
limitu massimu jekk l-applikazzjoni tkun ġiet ippreżentata f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea li mhix lingwa uffiċjali tal-EPO.

(2) Il-ftehim QUP se joħloq ġurisdizzjoni unifikata u speċjalizzata fil-kwistjonijiet tal-
privattivi għall-Istati Membri parteċipanti, u b’hekk jevita każijiet doppji li mhumiex 
meħtieġa ta’ tilwim quddiem id-diversi qrati tad-diversi Stati Membri kkonċernati, u jsaħħaħ 
iċ-ċertezza legali.

Fir-rigward tal-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: 

Il-Qorti Unifikata tal-Privattivi (QUP) se tikkonsisti minn taqsimiet lokali (u reġjonali) kif 
ukoll minn taqsima ċentrali bħala prim’istanza. Il-QUP se tinkludi wkoll qorti tal-appell tat-
tieni istanza fejn jistgħu jiġu appellati deċiżjonijiet tal-prim’istanza. Il-QUP se tkun qorti 
komuni għall-Istati Membri Kontraenti u b’hekk se tkun soġġetta għall-istess obbligi skont il-
liġi tal-Unjoni bħal kull qorti nazzjonali tal-Istati Membri Kontraenti. Dan ifisser b’mod 
partikolari li l-QUP, bħal kwalunkwe qorti nazzjonali, se teħtieġ li titlob deċiżjoni preliminari 
mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (“QĠUE”) f’konformità mal-Artikolu 267 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”) f’każ ta’ kwistjonijiet dwar il-
liġi tal-UE. Il-QĠUE madankollu mhix se tkun istanza tal-appell bħalma mhux il-każ fir-
rigward tal-qrati nazzjonali. 

Fir-rigward tal-ispejjeż tal-proċedimenti legali:

Kif imsemmi hawn fuq, taħt is-sistema l-ġdida, għall-privattivi klassiċi Ewropej u l-privattivi 
Ewropej b’effett unitarju se jkun hemm proċedimenti legali biss quddiem il-QUP (minflok 
proċedimenti legali paralleli potenzjalment f’numru kbir ta’ Stati Membri), l-ispiża 
kumplessiva tal-proċedimenti legali x’aktarx li tkun f’ħafna każijiet iktar baxxa mil-lum u ċ-
ċertezza legali tkun imsaħħa. 

L-ispejjeż tal-qorti għadhom ma ġewx stabbiliti. Se jiġu stabbiliti mill-Kumitat 
Amministrattiv tal-QUP. Fuq il-bażi tal-Artikolu 36 tal-ftehim QUP huwa ċar li t-tariffi tal-
Qorti jeħtieġ li jiġu stabbiliti f’livell li jiżgura bilanċ korrett bejn il-prinċipju ta’ aċċess ġust 
għall-ġustizzja, b’mod partikolari għal intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, mikroentitajiet, 
persuni fiżiċi, organizzazzjonijet mingħajr skop ta’ qligħ, universitajiet u organizzazzjonijiet 
tar-riċerka pubblika u kontribuzzjoni adegwata tal-partijiet għall-ispejjeż imġarrba mill-Qorti, 
filwaqt li jiġu rikonoxxuti l-benefiċċji ekonomiċi għall-partijiet involuti, u l-objettiv ta’ Qorti 
li tiffinanzja lilha nfisha b’finanzi bbilanċjati. Fid-dikjarazzjoni tal-Istati Membri Kontraenti 
dwar it-tħejjijiet għall-bidu tal-operat tal-QUP, li nħarġet mal-iffirmar tal-ftehim, l-Istati 
Membri indikaw li s-sistema tat-tariffi għandha tipprovdi għodod adegwati u speċifiċi biex 
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jiġi żgurat aċċess xieraq għall-partijiet speċifikati, inkluż għall-NGOs. 

Quddiem il-QUP, il-partijiet għandhom jiġu rrappreżentati minn avukati awtorizzati biex 
jipprattikaw quddiem qorti ta’ Stat Membru Kontraenti jew minn avukati tal-privattiva 
Ewropea u b’hekk se jkun meħtieġ li jiġġarrbu tali spejjeż. Peress li l-kwistjonijiet ta’ 
proprjetà intellettwali ħafna drabi huma kemxejn kumplessi, rappreżentazzjoni professjonali 
tidher li hija essenzjali. Fi kwalunkwe każ, l-ispejjeż legali raġonevoli u proporzjonati u 
spejjeż oħrajn imġarrba mill-parti rebbieħa għandhom, bħala regola ġenerali, jitħallsu mill-
parti telliefa. B’riżultat ta’ dan, il-parti rebbieħa mhux se jkollha ġġarrab ebda spiża jew 
inkella ġġarrab biss l-ispiża li tmur lil hinn minn dak, filwaqt li l-parti telliefa jkollha ġġarrab 
l-ispiża (raġonevoli). Dan jidher ġustifikat peress li l-parti tkun tilfet il-każ. Tali regola li 
teħtieġ li l-parti telliefa ġġarrab l-ispiża tista’ tipprevjeni wkoll partijiet milli jressqu 
azzjonijiet mhux sostanzjati. Fi kwalunkwe każ, jekk l-ekwità tkun teħtieġ dan, il-qorti tista’ 
tiddeċiedi dwar it-tiġrib tal-ispiża b’mod differenti. 

Jekk ir-regoli għall-proċeduri quddiem l-EPO jibqgħu ma jinbidlux, l-NGOs ukoll jistgħu 
jiftħu proċedimenti ta’ oppożizzjoni skont ir-regoli tal-EPO. 

Fir-rigward tal-possibbiltà għal miżuri nazzjonali biex jiġu limitati l-effetti tal-privattivi:

Prinċipju importanti tal-ħolqien ta’ effett unitarju għall-privattivi Ewropej huwa li l-ambitu u 
l-limitazzjonijiet ta’ “privattivi unitarji” għandhom ikunu uniformi fl-Istati Membri 
parteċipanti kollha kif stabbilit fl-Artikolu 5 tar-Regolament PPU. Id-drittijiet u l-
limitazzjonijiet applikabbli għall-privattivi Ewropej b’effett unitarju huma stabbiliti fl-
Artikoli 25 sa 28 tal-Ftehim QUP.

Il-limitazzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-privattivi għall-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi ġew 
irregolati mid-Direttiva 98/44/KE dwar il-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi1

(“id-Direttiva 98/44/KE”) li huma riflessi fl-Artikolu 27 tal-Ftehim QUP. 

Il-kunsiderazzjonijiet etiċi u morali għandhom fil-fatt rwol importanti fil-proċedura għall-ħruġ 
jew iċ-ċaħda tal-applikazzjonijiet tal-privattivi. Id-Direttiva 98/44/KE tipprovdi wkoll li l-
privattivi jistgħu jiġu esklużi fuq il-bażi tal-moralità. Dawn id-dispożizzjonijiet importanti 
ġew ikkupjati fil-Konvenzjoni għall-Privattiva Ewropea2 li torbot lill-EPO meta jeżamina 
applikazzjonijiet ta’ privattiva. Kif imsemmi hawn fuq, il-privattiva unitarja se tkun privattiva 
Ewropea (“klassika”) maħruġa mill-EPO skont id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni għall-
Privattiva Ewropea (“KPE”) li tibbenefika minn effett unitarju għat-territorju tal-25 Stat 
parteċipant wara l-ħruġ, fuq talba tal-applikant. Dan jimplika li l-proċedura sal-ħruġ tal-
privattiva tibqa’ l-istess bħalma hi għall-privattivi Ewropej (mingħajr effett unitarju) illum. 
Konklużjoni

L-objettiv tal-petizzjoni – li jiġi evitat qbil politiku dwar il-ftehim dwar Qorti Unifikata tal-
Privattivi – m’għadux japplika peress li l-ftehim QUP diġà ġie ffirmat. Essenzjalment, it-
tħassib imqajjem ġie mwieġeb u ma jidhirx pertinenti.

                                               
1 ĠU L 213, 30.7.1998, p. 13-21.
2 L-Artikolu 53(a) tal-Konvenzjoni għall-Privattiva Ewropea u l-Artikolu 28 tar-Regolamenti li Jimplimentaw 
għall-Konvenzjoni tal-Ħruġ ta’ Privattivi Ewropej li huma simili għall-Artikolu 6 tad-Direttiva 98/44/KE.


