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Sa EUR 60 biljun mitlufa kull sena fl-UE minħabba 

falsifikazzjoni fi 11-il settur ekonomiku ewlieni 

 It-telf huwa ekwivalenti għal 7.4 % tal-bejgħ kollu fl-UE kollha fis-setturi studjati 

 F’Malta, huwa stmat li kull sena jintilfu sa EUR 100 miljun fil-11-il settur 

 Il-bejgħ mitluf f’Malta huwa stmat għal 12.5 % tal-bejgħ kollu fil-11-il settur 

 

Stima ġdida mill-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) turi li t-telf annwali 

minħabba l-falsifikazzjoni u l-piraterija fil-11-il settur ekonomiku ewlieni fl-UE jilħaq sa 

EUR 60 biljun fis-sena. 

L-analiżi aġġornata turi t-telf globali f’7.4 % tal-bejgħ kollu fis-setturi li ġejjin: il-kożmetiċi u l-kura 

personali; il-ħwejjeġ, xedd is-saqajn u l-aċċessorji; l-oġġetti sportivi; il-ġugarelli u l-logħob; il-

ġojjellerija u l-arloġġi; il-basktijiet tal-idejn u l-bagalji; il-mużika rrekordjata; l-ispirti u l-inbid; il-

farmaċewtiċi; il-pestiċidi; u l-ismartphones. 

Minħabba li l-manifatturi leġittimi jipproduċu inqas milli kieku kienu jagħmlu fin-nuqqas tal-

falsifikazzjoni u għaldaqstant jimpjegaw inqas ħaddiema, l-analiżi tistma li jintilfu direttament sa 

468 000 impjieg f’dawn is-setturi fl-UE kollha. 

Malta: 

F’Malta, it-telf annwali minħabba l-falsifikazzjoni u l-piraterija huwa stmat għal EUR 100 miljun, 

ekwivalenti għal 12.5 % tal-bejgħ fil-11-il settur. 

Kumplessivament, skont l-analiżi, il-valur totali tal-bejgħ mitluf f’Malta huwa ekwivalenti għal 

EUR 221 għal kull ċittadin Malti fis-sena. 

Din hija t-tieni valutazzjoni fuq skala settorjali tal-impatt ekonomiku tal-falsifikazzjoni u l-piraterija 

f’setturi ekonomiċi ewlenin magħrufa li huma vulnerabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà 

intellettwali maħruġa mill-EUIPO. 

L-istudju jistma li, mill-ewwel analiżi fl-2018, l-ammont ta’ bejgħ mitluf naqas fil-livell tal-UE fis-

setturi kollha ħlief tnejn li ġew studjati: il-ħwejjeġ, l-aċċessorji u xedd is-saqajn; u l-kożmetiċi u l-

kura personali. 

Is-settur tal-ħwejjeġ, xedd is-saqajn u l-aċċessorji: 

Is-settur tal-ħwejjeġ, xedd is-saqajn u l-aċċessorji huwa l-akbar wieħed mis-setturi kollha studjati 

f’termini ta’ volum tal-bejgħ u impjiegi. 

Skont l-istima, is-settur tilef bejgħ fl-UE kollha ekwivalenti għal madwar EUR 28.4 biljun fis-sena, 

jew 9.7 % tal-bejgħ kollu. 
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F’Malta, il-bejgħ mitluf fis-settur tal-ħwejjeġ, xedd is-saqajn u l-aċċessorji minħabba l-

falsifikazzjoni huwa stmat għal madwar EUR 76 miljun fis-sena, jew madwar 14.1 % tal-bejgħ. 

Is-settur tal-kożmetiċi u tal-kura personali: 

Skont ir-rapport, il-preżenza ta’ oġġetti ffalsifikati fis-suq twassal għal telf stmat ta’ EUR 7 biljun 

fis-sena għas-settur tal-kożmetiċi u tal-kura personali fl-UE. Dan huwa ekwivalenti għal 10.6 % 

tal-bejgħ kollu fis-settur. 

F’Malta, it-telf stmat għas-settur tal-kożmetiċi u tal-kura personali huwa ta’ EUR 8 miljun, 

ekwivalenti għal 16.6 % tal-bejgħ kollu fis-settur. 

Id-Direttur Eżekuttiv tal-EUIPO, Christian Archambeau, qal: 

“L-Ewropa tiddependi fuq setturi industrijali bħall-11-il settur studjati hawnhekk għat-tkabbir 

tagħha u l-ħolqien tal-impjiegi. Iżda x-xogħol tagħna ta’ riċerka juri kif il-falsifikazzjoni u l-piraterija 

jistgħu jpoġġu t-tkabbir u l-impjiegi f’riskju. Aħna nwettqu din l-analiżi, u l-korp usa’ tagħna ta’ 

riċerka, biex nappoġġjaw lil dawk li jfasslu l-politika biex joħorġu b’soluzzjonijiet għal din il-

problema, u biex ngħinu lill-konsumaturi tal-UE jsiru konxji tal-konsegwenzi ekonomiċi tal-

falsifikazzjoni u l-piraterija fuq livell usa’. 

L-istimi jinsabu fir-Rapport tal-2019 dwar l-Istatus dwar il-Ksur tad-DPI, li nħareġ illum, li jiġbor 

flimkien il-ħidma tar-rappurtar tal-EUIPO fil-livell tal-UE u f’dak globali. 

Dan jinkludi riċerka dwar il-volum ta’ oġġetti ffalsifikati u piratati fil-kummerċ internazzjonali, kif 

ukoll juri l-kontribuzzjoni ekonomika ta’ industriji intensivi fid-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 

għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Ir-rapport fih ukoll riċerka ġdida li tiddeskrivi kif l-intrapriżi 

żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) li jużaw drittijiet ta’ proprjetà intellettwali bħal trademarks, disinni 

u privattivi għandhom probabbiltà akbar li jiksbu tkabbir għoli minn SMEs oħra. 

NOTA LILL-EDITURI 

L-EUIPO kien qed isegwi l-impatt ekonomiku tal-falsifikazzjoni fuq 11-il settur ekonomiku ewlieni 

fl-UE, li kollha kemm huma, huma magħrufa bħala vulnerabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà 

intellettwali, fuq perjodu ta’ ħames snin (mill-2012 sal-2016). Il-11-il settur affettwati msemmija 

huma: il-kożmetiċi u l-kura personali; il-ħwejjeġ, xedd is-saqajn u l-aċċessorji; l-oġġetti sportivi; il-

ġugarelli u l-logħob; il-ġojjellerija u l-arloġġi; il-basktijiet tal-idejn u l-bagalji; il-mużika rrekordjata; 

l-ispirti u l-inbid; il-farmaċewtiċi; il-pestiċidi; u l-ismartphones. 

DWAR L-EUIPO 

L-EUIPO huwa aġenzija deċentralizzata tal-UE, ibbażata f’Alicante, Spanja. Hija tiġġestixxi r-

reġistrazzjoni tat-trademarks tal-Unjoni Ewropa (EUTM) u d-disinn Komunitarju rreġistrat (RCD), 

li t-tnejn li huma jipprovdu protezzjoni għall-proprjetà intellettwali fl-Istat Membri kollha tal-UE. L-

EUIPO jwettaq ukoll attivitajiet ta’ kooperazzjoni mal-uffiċċji nazzjonali u reġjonali tal-Proprjetà 

Intellettwali tal-UE. 

L-Osservatorju Ewropew tal-Ksur tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali ġie stabbilit fl-2009 biex 

jappoġġja l-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u biex jgħin fil-ġlieda 

kontra t-theddida dejjem tikber tal-ksur tal-proprjetà intellettwali fl-Ewropa. Dan ġie ttrasferit lill-
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EUIPO fil-5 ta’ Ġunju 2012 mir-Regolament (UE) Nru 386/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill. 

Kuntatti għall-istampa 

Ruth McDonald  
Tel.: +34 96 513 7676  
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 
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