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Komunikazzjoni Komuni 1 

1 Introduzzjoni 

F’Diċembru 2015, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw il-pakkett ta’ riformi dwar it-trademarks tal-UE. Ir-

riforma kien fiha d-Direttiva Nru 2015/2436 (minn hawn ’il quddiem it-“TMD”) u r-Regolament Nru 2017/1001 

(minn hawn ’il quddiem il-“EUTMR”), li kienu maħsuba biex itejbu aktar l-armonizzazzjoni tal-liġi tat-trademarks 

fl-Unjoni Ewropea. Wara t-traspożizzjoni tat-TMD fil-liġijiet nazzjonali u d-dħul fis-seħħ tal-EUTMR, u sabiex 

jittejbu l-faċilità għall-utent u l-aċċessibbiltà, din il-Komunikazzjoni Komuni tipprovdi gwida dwar l-

interpretazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tat-trademarks li fihom intestaturi sħaħ tal-klassi ta’ 

Nizza (magħrufa qabel bħala l-Komunikazzjoni Komuni dwar l-Implimentazzjoni tal-“IP Translator”). 

 

2 Sfond 

Fid-19 ta’ Ġunju 2012, il-Qorti tal-Ġustizzja tat is-sentenza tagħha fil-Kawża C-307/10 “IP Translator”, li 

pprovdiet tweġibiet għal mistoqsijiet relatati mal-użu tal-indikazzjonijiet ġenerali tal-intestaturi tal-klassi tal-

Klassifikazzjoni ta’ Nizza. B’mod partikolari, waħda mit-tliet mistoqsijiet li saru lill-Qorti u t-tweġiba mogħtija 

kienet: 

 

Fil-kuntest tad-[Direttiva 2008/95], huwa neċessarju jew permissibbli li tali użu tal-kliem ġenerali tal-

Intestaturi tal-Klassi [tal-Klassifikazzjoni ta’ Nizza] jiġi interpretat f’konformità mal-Komunikazzjoni 

Nru 4/03 ...? 

“L-applikant għal trade mark nazzjonali li juża l-indikazzjonijiet ġenerali kollha tal-intestatura ta’ klassi partikolari 

tal-Klassifikazzjoni ta’ Nice sabiex jidentifika l-prodotti jew is-servizzi li għalihom tintalab il-protezzjoni tat-trade 

mark, għandu jispeċifika jekk l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tiegħu tirrigwardax il-prodotti jew is-servizzi 

kollha elenkati fil-lista alfabetika ta’ din il-klassi jew jekk tirrigwardax biss lil xi wħud minn dawn il-prodotti jew 

servizzi. Fil-każ fejn l-applikazzjoni tkun tirrigwarda biss lil xi wħud mill-prodotti jew servizzi msemmija, l-

applikant ikun marbut li jispeċifika liema prodotti jew servizzi li jiffurmaw parti mill-klassi msemmija huma 

koperti.” 

 

Fid-dawl tal-impatt tas-sentenza fuq il-prattika tal-klassifikazzjoni Ewropea ta’ dak iż-żmien u fuq l-

interpretazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni mogħtija bl-użu tal-indikazzjonijiet ġenerali tal-

intestaturi tal-klassi ta’ Nizza, kien ċar li interpretazzjoni armonizzata tas-sentenza mill-Uffiċċji tal-Proprjetà 

Intellettwali tal-Istati Membri, l-Uffiċċju tal-Benelux għall-Proprjetà Intellettwali u l-Uffiċċju tal-Proprjetà 

Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem kollettivament “IPOs”) tkun tfisser aktar trasparenza, 

prevedibbiltà u ċertezza legali kemm għall-awtoritajiet kompetenti kif ukoll għall-operaturi ekonomiċi. L-IPOs u 

l-Assoċjazzjonijiet tal-Utenti (minn hawn ’il quddiem “UAs”) esprimew ir-rieda tagħhom li jikkollaboraw fuq 

inizjattiva bħal din u wettqu sensiela ta’ laqgħat u diskussjonijiet siewja li jkopru l-oqsma differenti tas-sentenza. 

 

L-isforz estensiv investit mill-IPOs u l-UAs irriżulta fil-Komunikazzjoni Komuni dwar l-Implimentazzjoni tal-

“IP Translator” v1.2, li pprovdiet ħarsa ġenerali ta’ kif kull IPO ttratta suġġetti speċifiċi relatati mal-

implimentazzjoni tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja, b’mod partikolari fir-rigward tal-mistoqsija ta’ hawn fuq. 

 

Skont l-Artikolu 39(5) tat-TMD u l-Artikolu 33(5) tal-EUTMR, 

“L-użu ta’ termini ġenerali, inklużi l-indikazzjonijiet ġenerali tal-intestaturi tal-klassijiet tal-Klassifikazzjoni ta' 

Nizza, għandu jkun interpretat li jinkludu l-oġġetti u s-servizzi kollha koperti b’mod ċar mis-sens litterali 

tal-indikazzjoni jew it-terminu. L-użu ta' tali termini jew indikazzjonijiet ma għandux ikun interpretat li 

jinkludi talba għal oġġetti jew servizzi li ma jistgħux jiġu intiżi bħala tali.” 

 

Fid-dawl tal-bidliet fit-TMD u fl-EUTMR, il-Komunikazzjoni Komuni dwar l-Implimentazzjoni ta’ “IP Translator”’ 

ġiet riveduta mill-IPOs u l-UAs. B’mod partikolari, ġiet aġġornata l-informazzjoni dwar il-kamp ta’ applikazzjoni 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124102&pageIndex=0&doclang=MT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3790364
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tal-protezzjoni ta’ intestaturi sħaħ tal-klassi ta’ Nizza, ġew arkivjati tabelli skaduti, it-terminoloġija ġiet iċċarata 

u ġew ipprovduti spjegazzjonijiet dwar il-prattiki ta’ xi IPOs. Fl-aħħar nett, it-titlu tal-Komunikazzjoni Komuni 

nbidel biex jirrifletti aħjar il-kontenut tad-dokument. 

 

Il-ħarsa ġenerali lejn il-prattiki ta’ kull IPO tindirizza s-suġġetti li ġejjin: 

• Kif kull IPO jinterpreta l-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tat-trademarks tiegħu stess li fihom 

intestaturi sħaħ tal-klassi ta’ Nizza 

• Kif kull IPO jinterpreta l-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tat-trademarks tal-UE (EUTMs) li fihom 

intestaturi sħaħ tal-klassi ta’ Nizza 

• Kif l-EUIPO jinterpreta l-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tat-trademarks nazzjonali li fihom intestaturi 

sħaħ tal-klassi ta’ Nizza  
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3 Glossarju 

Għall-finijiet ta’ dan id-dokument, tintuża t-terminoloġija li ġejja: 

 

LITTERALI: il-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni ta’ trademarks li fihom l-intestaturi tal-klassi ta’ Nizza huwa 

interpretat li jinkludi l-oġġetti/s-servizzi koperti mit-tifsira litterali tal-indikazzjonijiet ġenerali ta’ dawk l-intestaturi 

tal-klassi. 

eż.: “Ħwejjeġ, xedd tas-saqajn u xedd ir-ras” (l-intestatura kollha tal-klassi ta’ Nizza tal-Klassi 25) tinkludi biss 

l-oġġetti koperti mit-tifsira litterali ta’ kull indikazzjoni, bħal, rispettivament, qliezet, sandlijiet u kpiepel. 

 

LISTA LITTERALI U ALFABETIKA: il-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni ta’ trademarks li fihom intestaturi 

sħaħ tal-klassi ta’ Nizza huwa interpretat li jinkludi l-oġġetti/s-servizzi koperti mit-tifsira litterali tal-

indikazzjonijiet ġenerali ta’ dawk l-intestaturi tal-klassi u dawk inklużi fil-lista alfabetika għal dawk il-klassijiet 

(anki jekk dawk l-oġġetti/is-servizzi mhumiex koperti mit-tifsira litterali tal-indikazzjonijiet ġenerali) fl-edizzjoni 

tal-Klassifikazzjoni ta’ Nizza fis-seħħ fid-data tal-preżentazzjoni. 

eż.: “Ħwejjeġ, xedd tas-saqajn u xedd ir-ras” (l-intestatura kollha tal-klassi ta’ Nizza tal-Klassi 25), flimkien mal-

oġġetti koperti mit-tifsira litterali ta’ kull indikazzjoni, ikopru wkoll l-oġġetti inklużi fil-lista alfabetika tal-Klassi 25, 

anki jekk mhumiex koperti mit-tifsira litterali ta’ ħwejjeġ, xedd is-saqajn u xedd ir-ras, bħal bwiet għall-ilbies, 

tkaken, oqfsa tal-kpiepel [skeletri], jekk elenkati fl-edizzjoni tal-Klassifikazzjoni ta’ Nizza fis-seħħ fid-data tal-

preżentazzjoni. 

 

LISTA LITTERALI, ALFABETIKA U TERMINI OĦRA (L-intestatura tal-klassi ta’ Nizza tkopri l-oġġetti/s-

servizzi kollha fil-klassi): il-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni ta’ trademarks li fihom intestaturi sħaħ tal-

klassi ta’ Nizza huwa interpretat li jinkludi l-oġġetti/s-servizzi koperti mit-tifsira litterali tal-indikazzjonijiet 

ġenerali ta’ dawk l-intestaturi tal-klassi, dawk inklużi fil-lista alfabetika għal dawk il-klassijiet (anki jekk mhumiex 

koperti mit-tifsira litterali tal-indikazzjonijiet ġenerali) fl-edizzjoni tal-Klassifikazzjoni ta’ Nizza fis-seħħ fid-data 

tal-preżentazzjoni u kwalunkwe terminu ieħor klassifikat fil-klassijiet korrispondenti għalkemm ma jkunx inkluż 

fil-listi alfabetiċi rispettivi. 

eż.: “Ħwejjeġ, xedd tas-saqajn u xedd ir-ras” (l-intestatura kollha tal-klassi ta’ Nizza tal-Klassi 25), flimkien mal-

oġġetti koperti mit-tifsira litterali ta’ kull indikazzjoni u dawk inklużi fil-lista alfabetika għall-Klassi 25 (fl-edizzjoni 

tal-Klassifikazzjoni ta’ Nizza fis-seħħ fid-data tal-preżentazzjoni), anki jekk mhumiex koperti mit-tifsira litterali 

ta’ ħwejjeġ, xedd is-saqajn u xedd ir-ras, ikopru wkoll kwalunkwe terminu ieħor li jappartjeni għal dik il-klassi 

iżda mhux inkluż fil-lista alfabetika, bħal pulzieri li jintlibsu fin-naħa ta’ fuq tal-istvali. 
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4 Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tat-trademarks li fihom intestaturi sħaħ 
tal-klassi ta’ Nizza 

4.1 L-Interpretazzjoni mill-Uffiċċji tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tat-trademarks tagħhom 

stess li fihom intestaturi sħaħ tal-klassi ta’ Nizza 

IPO 
Trademarks ippreżentati 
qabel “IP Translator” 

Trademarks ippreżentati 
wara “IP Translator” u qabel it-

traspożizzjoni tat-TMD / tal-
EUTMR  

Trademarks ippreżentati 

wara t-traspożizzjoni tat-TMD / 

tal-EUTMR 

AT Litterali Litterali Litterali 

BG 
Lista litterali, alfabetika1u 

termini oħra 
 Litterali1 Litterali 

BOIP Litterali Litterali Litterali 

CY Litterali Litterali Litterali 

CZ Litterali Litterali Litterali 

DE Litterali Litterali Litterali 

DK Litterali Litterali Litterali 

EE  Litterali Litterali Litterali 

ES Litterali Litterali Litterali 

EUIPO  Litterali1 Litterali Litterali 

FI  Litterali2 Litterali Litterali 

FR  Litterali Litterali Litterali 

GR 
Lista litterali, alfabetika u 

termini oħra 
Litterali Litterali 

HR Litterali Litterali Litterali 

HU 
Lista litterali, alfabetika u 

termini oħra 
Lista litterali u alfabetika  Litterali3 

IE Litterali Litterali Litterali 

IT  
Lista litterali, alfabetika u 

termini oħra 
 Litterali4 Litterali 

LT Lista litterali u alfabetika Litterali Litterali 

LV Litterali Litterali Litterali 

MT  Litterali Litterali Litterali 

PL Litterali Litterali Litterali 

PT Litterali Litterali Litterali 

RO  Litterali1  Litterali1 Litterali 

SE  Litterali Litterali Litterali 

SI Litterali Litterali Litterali 

SK Litterali Litterali Litterali 

                                                      
(1) Ara l-Anness 1 (BG, RO) u l-Anness 2 (EUIPO) għal informazzjoni dwar miżuri speċifiċi meħuda mill-IPOs. 
(2) Wara t-traspożizzjoni tat-TMD, ġie stabbilit perjodu tranżitorju li matulu s-sidien ta’ trademarks li fihom intestaturi sħaħ 
tal-klassi ta’ Nizza u ppreżentati qabel l-1 ta’ Ottubru 2012 jistgħu jispeċifikaw il-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni 
maħsuba fid-data tal-preżentazzjoni. Din l-ispeċifikazzjoni ulterjuri għandha ssir permezz ta’ talba separata u mhux aktar 
tard mid-data li fiha tiġi ppreżentata għall-ewwel darba l-applikazzjoni għat-tiġdid tal-marka wara t-traspożizzjoni 
tat-TMD (jiġifieri mill-1 ta’ Mejju 2019 u, fil-prinċipju, effettivament sal-31 ta’ Ottubru 2029 – inkluż il-perjodu ta’ 
sottomissjoni tard tat-talba għat-tiġdid). Wara kwalunkwe tiġdid bħal dan, l-oġġetti/is-servizzi koperti mill-marka għandhom 
jiġu interpretati biss fuq il-bażi tat-tifsira litterali tagħhom. 
(3) It-traspożizzjoni tat-TMD saret fl-1 ta’ Jannar 2019. 
(4) Mill-20 ta’ Mejju 2014. 
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4.2 L-interpretazzjoni tal-uffiċċji nazzjonali tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tal-EUTMs li 

fihom intestaturi sħaħ tal-klassi ta’ Nizza 

 

EUTMs irrispettivament mid-data tal-preżentazzjoni 

It-termini tal-intestaturi tal-klassi għandhom jiġu interpretati b’mod litterali 

 

4.3 L-interpretazzjoni tal-EUIPO tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tat-trademarks nazzjonali 

li fihom intestaturi sħaħ tal-klassi ta’ Nizza 

 

Għal trademarks ippreżentati 
qabel “IP Translator” 

Għal trademarks ippreżentati 
wara “IP Translator”  

It-trademarks nazzjonali għandhom jingħataw il-kamp ta’ applikazzjoni 

tal-protezzjoni mogħti mill-Uffiċċju tal-PI nazzjonali sakemm l-Uffiċċju 

Nazzjonali ma jinterpretax l-intestaturi tal-klassi ta’ Nizza bħala li jkopru 

l-oġġetti/s-servizzi kollha fil-klassi. 

 

F’dan il-każ, it-trademarks nazzjonali għandhom jiġu interpretati bħala li 

jkopru l-intestatura tal-klassi fuq bażi “litterali” u jinkludu l-lista alfabetika 

tal-edizzjoni ta’ Nizza fis-seħħ fid-data tal-preżentazzjoni. 

 

 

It-termini tal-intestaturi tal-klassi 

għandhom jiġu interpretati b’mod 

litterali . 
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Anness 1 Informazzjoni dwar miżuri meħuda mill-IPOs tal-BG u tar-RO biex jiġi ċċarat il-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-protezzjoni ta’ trademarks ippreżentati qabel it-traspożizzjoni tat-TMD u li fihom 

intestaturi sħaħ tal-klassi ta’ Nizza 

 

• BG: 

L-IPO jagħti lis-sidien tat-trademarks l-opportunità li jispeċifikaw, permezz ta’ dikjarazzjoni, il-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-protezzjoni maħsuba fid-data tal-preżentazzjoni (għal trademarks ippreżentati wara “IP 

Translator” u qabel it-traspożizzjoni tat-TMD). Għaldaqstant, tista’ ssir talba mis-sidien tat-trademarks sabiex 

jiżdiedu l-oġġetti/s-servizzi inklużi fil-lista alfabetika, u termini oħra li jistgħu jiġu kklassifikati fil-klassi partikolari. 

 

Fin-nuqqas ta’ tali dikjarazzjoni, l-oġġetti/is-servizzi koperti mit-trademark ippreżentata wara “IP Translator” u 

qabel it-traspożizzjoni tat-TMD għandhom jiġu interpretati biss fuq il-bażi tat-tifsira litterali tagħhom. 

 

• RO: 

Matul perjodu tranżitorju ta’ xahrejn u nofs (mit-13 ta’ Lulju 2020 sat-30 ta’ Settembru 2020), is-sidien ta’ 

trademarks irreġistrati fir-rigward tal-intestaturi kollha tal-klassi ta’ Nizza, setgħu jispeċifikaw, permezz ta’ 

dikjarazzjoni, li l-intenzjoni tagħhom fid-data tal-preżentazzjoni kienet li jfittxu protezzjoni għal oġġetti/servizzi 

minbarra dawk koperti mit-tifsira litterali tal-indikazzjonijiet ġenerali li jiffurmaw l-intestaturi kollha tal-klassi ta’ 

Nizza, dment li l-oġġetti/s-servizzi speċifikati hekk kienu inklużi fil-lista alfabetika ta’ dik il-klassi fl-edizzjoni tal-

Klassifikazzjoni ta’ Nizza fis-seħħ fid-data tal-preżentazzjoni. 

 

Barra minn hekk, fir-rigward tat-trademarks ippreżentati wara “IP Translator” (wara t-22 ta’ Ġunju 2012) u qabel 

it-traspożizzjoni tat-TMD (qabel id-dħul fis-seħħ tal-Liġi Nru 112/2020 fit-13 ta’ Lulju 2020, li temenda l-Liġi 

Nru 84/1998), is-sidien tat-trademark kellhom il-possibbiltà li jispeċifikaw, fl-applikazzjoni nnifisha, li l-kamp 

ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni kellu jinkludi wkoll il-lista alfabetika. 

 

Trademarks li ma ġiet ippreżentata l-ebda dikjarazzjoni għalihom fil-perjodu msemmi hawn fuq (fl-ewwel 

paragrafu), jew li ma kienet inkluża l-ebda speċifikazzjoni għalihom kif imsemmija hawn fuq (fit-tieni paragrafu), 

huma meqjusa li jestendu biss għal oġġetti/servizzi koperti mit-tifsira litterali tal-indikazzjonijiet inklużi fl-

intestatura tal-klassi rilevanti. 

Anness 2 Informazzjoni dwar miżuri meħuda mill-EUIPO biex jiġi ċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni tal-

protezzjoni ta’ trademarks ippreżentati qabel “IP Translator” u li fihom intestaturi sħaħ tal-klassi ta’ 

Nizza 

 

• EUIPO: 

Matul perjodu tranżitorju ta’ sitt xhur (mit-23 ta’ Marzu 2016 sal-24 ta’ Settembru 2016), is-sidien tat-

trademarks setgħu jispeċifikaw, permezz ta’ dikjarazzjoni, il-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni tat-

trademark maħsuba fid-data tal-preżentazzjoni (għal trademarks ippreżentati qabel it-22 ta’ Ġunju 2012). Is-

sidien tat-trademarks irreġistrati fir-rigward tal-intestatura kollha ta’ klassi ta’ Nizza setgħu jiddikjaraw li l-

intenzjoni tagħhom fid-data tal-preżentazzjoni kienet li jfittxu protezzjoni fir-rigward ta’ oġġetti/servizzi lil hinn 

minn dawk koperti mit-tifsira litterali tal-intestatura ta’ dik il-klassi, dment li l-oġġetti jew is-servizzi hekk 

iddeżinjati jkunu inklużi fil-lista alfabetika għal dik il-klassi fl-edizzjoni tal-Klassifikazzjoni ta’ Nizza fis-seħħ fid-

data tal-preżentazzjoni. 

 

L-EUTMs li ma ġiet ippreżentata l-ebda dikjarazzjoni għalihom fil-perjodu msemmi hawn fuq huma meqjusa li 

jestendu biss għal oġġetti jew servizzi koperti b’mod ċar mit-tifsira litterali tal-indikazzjonijiet inklużi fl-intestatura 

tal-klassi rilevanti. 


