
 

 

 
TERMINI U KUNDIZZJONIJIET TAL-KEY USER PROGRAMME TAL-EUIPO 

 
 

I. Objettiv tal-Key User Programme tal-EUIPO 
 

Artikolu 1 
 

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ᾽il quddiem imsemmi 
bħala “EUIPO”) żviluppa pjattaforma elettronika ġdida għall-komunikazzjonijiet mal-Uffiċċju u 
mill-Uffiċċju, bil-għan li timmodernizza u tissimplifika s-sistemi ta᾽ informazzjoni tal-EUIPO u 
tittrasforma l-EUIPO f᾽organizzazzjoni elettronika sħiħa għall-benefiċċji tal-utenti tal-Uffiċċju. 
 
L-objettiv tal-Key User Programme tal-EUIPO huwa li joffri servizzi u għodod lil Utenti li 
jimpenjaw ruħhom biex jagħmlu użu mill-mezzi elettroniċi ta᾽ komunikazzjoni mal-EUIPO 
(minn hawn ᾽il quddiem imsemmi bħala “Key User”). 
 
 

II. Kondizzjonijiet tal-parteċipazzjoni fil-Key User Programme tal-EUIPO 
 

Artikolu 2 
 

Biex jipparteċipa fil-Key User Programme tal-EUIPO, l-Utent għandu: 
 

a) jagħżel li jirċievi komunikazzjonijiet mill-EUIPO b᾽mod elettroniku, 
b) ikun detentur ta’ Kont Kurrenti mal-EUIPO, 
c) juża mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni pprovduti mill-EUIPO għas-sottomissjoni ta’ 

applikazzjonijiet, talbiet u komunikazzjoni lill-EUIPO kif ukoll għal azzjonijiet ta’ 

infurzar tal-IP (IP Enforcement Portal) — b’mod partikolari għall-preżentazzjoni tal-

Applikazzjonijiet Doganali għal Azzjoni— u għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar il-

ksur tal-IP barra l-UE mal-Kummissjoni Ewropea (DĠ TRADE), 

d) jaċċetta li r-rikors għal interazzjoni mhux elettronika u bbażata fuq il-karti għandu jkun 
limitat għal każijiet ta᾽ problemi tekniċi jew ċirkostanzi ta᾽ eċċezzjoni simili. 

 
 

III. Servizzi ta᾽ appoġġ u għodod offruti mill-EUIPO għal Key Users 
 

Artikolu 3 
 

Fuq il-pjattaforma elettronika l-ġdida għall-komunikazzjonijiet mal-EUIPO u mill-EUIPO, il-
Key User se jingħata l-karatteristiċi speċjali li ġejjin: 
 

a) mill-“User Area”, il-possibbiltà li jiġġestixxi l-portafoll tiegħu tal-EUTM/RCD permezz 
ta᾽ kont wieħed u li joħloq sottokontijiet għall-membri tat-tim tiegħu/tagħha; 

b) mill-“User Area”, għoti ta’ statistika regolari relatata ma᾽ proċessi quddiem l-EUIPO 
bħal volumi ta᾽ proċessi quddiem l-EUIPO, użu ta᾽ mezzi elettroniċi ta᾽ 
komunikazzjoni, metodi ta᾽ ħlas jew rata ta᾽ objezzjonijiet; 

c) mill-“User Area”, għoti regolari ta᾽ aħbarijiet ta’ interess għall-Key Users; 
d) Mill-“User Area”, link dirett għall-IP Enforcement Portal; 
e) fir-rigward tal-opzjonijiet (b) u (c), tista᾽ tiġi stabbilita twissija bl-email; 
f) mis-sistema ta᾽ ddokkjar tal-utent, il-possibbiltà li applikazzjoni għal EUTM tiġi 

ssejvjata f᾽format xml, li tiġi rieżaminata u sottomessa u mbagħad tittella᾽ fis-sistema 
ta᾽ preżentazzjoni elettronika tal-EUTM. 

 



 

 

Artikolu 4 
 

Fil-programm ta᾽ taħriġ organizzat mill-EUIPO, il-Key User se jiġi offrut inviti ta᾽ prijorità għal 
żewġ membri tat-tim tiegħu għat-taħriġ relatat mal-użu ta᾽ għodod online u bażijiet ta᾽ data, 
inkluż l-IP Enforcement Portal, u taħriġ imfassal speċifikament għall-paralegali organizzat 
mill-EUIPO. 
 

Artikolu 5 
 

Il-Key User se jiġi offrut gwida mill-EUIPO biex jagħmel użu effiċjenti mill-għodod u mill-
bażijiet ta᾽ data u mezzi elettroniċi ta᾽ kominukazzjoni kif ukoll appoġġ għat-titjib tal-
proporzjon ta᾽ fajls proċessati b᾽mod dirett. Fil-qasam tal-infurzar, se tiġi offruti gwida biex 
tiżgura l-użu effiċjenti tal-għodod relatati mal-infurzar u mal-Applikazzjonijiet Doganali għal 
Azzjoni elettroniċi. 
Tali appoġġ mhu se jiġi estiż fl-ebda każ għas-sustanza/l-eżitu tal-fajls u/je tal-
applikazzjonijiet. 
 

Artikolu 6 
 

L-EUIPO jirriżerva d-dritt li jemenda dawn it-termini u l-kondizzjonijiet, li jissospendi jew 
jiskeda mill-ġdid l-implimentazzjoni tas-servizzi ta᾽ appoġġ u għodod offruti f’każ ta᾽ 
indisponibbiltà f᾽daqqa waħda ta᾽ riżorsi jew għal raġunijiet ġustifikati oħra marbuta mal-
interess tas-servizz tiegħu. 
 

Artikolu 7 
 

Il-Key User jimpenja ruħu li ma jużax il-parteċipazzjoni tiegħu fil-Key User Programme tal-
EUIPO bħala mezz biex jirreklama jew jippromwovi l-attività professjonali tiegħu fost klijenti 
attwali jew potenzjali b᾽mod li jippretendi aċċess privileġġat għal servizzi ta᾽ appoġġ, għodod 
offruti mill-EUIPO jew ipproċessar privileġġat tal-fajls tiegħu mill-EUIPO. 
 

Artikolu 8 
 

Il-parteċipazzjoni fil-Key User Programme tal-EUIPO hija għall-perjodu inizjali ta᾽ sena u 
jiġġedded taċitament għal perjodi addizzjonali ta᾽ sena, sakemm l-EUIPO ma jivverifikax u 
jikkomunikax mal-Utent li m᾽għadux aktar jissodisfa l-kondizzjonijiet tal-parteċipazzjoni. Fil-
każ ta᾽ tali komunikazzjoni, il-parteċipazzjoni tal-Utent fil-Key User Programme tal-EUIPO 
tintemm fil-perjodu ta᾽ dewmien fil-komunikazzjoni. 
 

Artikolu 9 
 

Id-data personali se tiġi proċessata mill-EUIPO għall-iskop stipulat fl-Artikolu 3 ta᾽ dawn it-
Termini u l-Kondizzjonijiet. Il-proċessar ta᾽ data personali mill-EUIPO għandha tkun konformi  
mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data 
personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data. 


