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Suġġett: Petizzjoni 0032/2009, imressqa minn Karl Bauch, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem ‘Deutscher Erfinder-Verband e. V.’ (Assoċjazzjoni tal-
Inventuri Ġermaniżi), dwar il-liġi tal-privattivi Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi n-nuqqas ta’ sodisfazzjon tiegħu dwar il-liġijiet tal-privattivi 
nazzjonali u Ewropej, u qed ifittex li jkun hemm leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-privattivi 
bħal-liġi tal-Istati Uniti dwar spejjeż proċedurali, massimu ta’ tliet snin biex jitqiesu l-
applikazzjonijiet, testijiet tal-bidu u għoti ta’ privattivi, prosekuzzjoni mill-awtoritajiet għal 
ksur ta’ privattiva, kalkulazzjoni ta’ spejjeż relatati ma’ privattivi fid-dawl tal-qagħda 
finanzjarja ta’ min japplika u perjodu ta’ konċessjoni ta’ sena. Barra minn dan, il-petizzjonant 
iqis bħala ħaġa inaċċettabbli li l-liġi ma tagħmel l-ebda referenza għal trattament ugwali tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali u materjali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009

Il-petizzjonant jopponi xi difetti tas-sistema tal-privattivi li hawn fl-Ewropa u f’dan il-kuntest,
fost affarijiet oħra, jikkundanna nuqqasijiet relatati tal-Kummissjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni taqbel mal-fehma tal-petizzjonant li l-privattivi Komunitarji għandhom ikunu 
affordabbli u effettivament infurzabbli u għandhom ukoll jipprovdu ċertezza legali. Għal din 
ir-raġuni ilha tisħaq fuq ir-riforma tal-privattivi li tinħtieġ f’livell Komunitarju sabiex 
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jintlaħaq dan l-għan.
Il-prosekuzzjoni tal-ksur fil-qasam tal-privattivi la hija dmir tal-awtoritajiet tal-Istati 
individwali u lanqas tal-istituzzjonijiet tal-UE, minħabba n-nuqqas ta’ kompetenza tagħhom. 
Għall-kuntrarju, l-infurzar tad-drittijiet marbuta mal-proprjetà intellettwali jitħalla f’idejn id-
detenturi tad-drittijiet attwali. Il-qafas legali li jirregola dan f’livell Komunitarju ġie pprovdut 
bid-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 fuq l-
infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (verżjoni emendata, Ġurnal Uffiċjali Nru L 195 
tat-2.6.2004, paġ. 16).

Il-Mandat ta’ Pariġi li jsemmi l-petizzjonant (konferenza tar-rappreżentanti tal-gvernijiet 
f’Ġunju 1999) kien maħsub biex iħeġġeġ riformi fil-qafas tal-Organizzazzjoni Ewropea għall-
Brevetti (EPO). Għan partikolari tiegħu kien li, flimkien mal-Konvenzjoni Ewropea tal-
Privattivi (EPC), jaħdem għal ftehimiet speċjali tal-Istati Membri tal-EPO fir-rigward ta’
kwistjonijiet marbuta mat-traduzzjonijiet kif ukoll għas-soluzzjoni tat-tilwim. Dawn ix-
xogħlijiet wasslu għall-konklużjoni ta’ ftehima dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 65 tal-EPC 
(Konvenzjoni ta’ Pariġi) fis-17 ta’ Ottubru 2000. 

Peress li l-EPC hija organizzazzjoni awtonoma u indipendenti mill-UE, wieħed ma jistax 
jitkellem dwar “imblokk” li jista’ jiġi attribwit lill-Kummissjoni Ewropea, kuntrarjament għal 
dak li qed jgħid il-petizzjonant. Anzi, fl-1 ta’ Awwissu 2000 il-Kummissjoni ppreżentat 
proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-privattiva Komunitarja (Ġurnal Uffiċjali Nru C 
337 E tat-28.11.2000, paġ. 278) fuq il-bażi tal-Aġenda ta’ Liżbona. 

Madankollu, fl-2003 l-Istati Membri tal-UE ma rnexxielhomx jaqblu dwar regolament dwar 
il-privattiva Komunitarja li jkun aċċettat mill-utenti. Għal din ir-raġuni d-“direzzjoni politika 
komuni” tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 2003 (dokument 7159/03 tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea) 
ma setgħetx tirnexxi. Sar tentattiv ġdid permezz tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
“Insaħħu s-sistema tal-privattivi fl-Ewropa” (Dokument COM (2007) 165 finali) tat-3 ta’
April 2007.

Sadattant, l-isforzi ġodda għal riforma li saru minn dakinhar ’il quddiem wasslu għal reviżjoni 
tal-proposta għal Regolament dwar il-privattiva Komunitarja, li hija faċli biex tinftiehem, kif 
ukoll għat-tfassil ta’ abbozz ta’ ftehim Ewropew għall-ħolqien ta’ ġuriżdizzjoni uniformi 
għall-privattivi Ewropej u Komunitarji. 
Għal dak li għandu x’jaqsam mal-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant fir-rigward tal-
proċeduri ta’ arbitraġġ għand il-WIPO f’Ġinevra, ta’ min wieħed jinnota li dawk ikkonċernati 
għandhom aċċess għalihom skont ir-regolamenti li japplikaw hemm. B’żieda ma’ dan, l-
abbozz diġà msemmi, dak ta’ Ftehim Ewropew għall-ħolqien ta’ ġuriżdizzjoni uniformi għall-
privattivi, fl-Artikolu 17 tiegħu jipprovdi għat-twaqqif ta’ “Patent mediation and arbitration 
centre” f’livell Komunitarju. Barra minn hekk, l-Artikolu 44 tal-abbozz jipprovdi 
dispożizzjonijiet dwar għajnuna legali. 

Il-possibilità ta’ introduzzjoni ta’ perjodu ta’ konċessjoni qabel ma titressaq applikazzjoni,
mhix is-suġġett tad-diskussjoni attwali dwar ir-riforma tal-privattiva Komunitarja. Jekk ikun 
neċessarju, għall-kwistjonijiet bħal din għandu jingħata segwitu fil-qafas ta’ negozjati 
internazzjonali f’Ġinevra.

Konklużjonijiet
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B’hekk, dak li ntalab permezz tal-petizzjoni qed jiġi kkunsidrat bil-mod imsemmi hawn fuq.


