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1. SFOND 

L-uffiċċji tal-Proprjetà Intellettwali tan-Netwerk Ewropew għat-Trademarks u d-Disinji għadhom jikkollaboraw fil-

kuntest tal-Programm ta’ Konverġenza. Dawn issa qablu fuq l-ewwel Prattika Komuni tad-Disinji bil-għan li tingħata 

gwida għall-proċeduri ta' eżami fuq kif jintużaw ir-rinunzji ta' pretensjoni xierqa, it-tipi ta' dehriet u kif jiġu ppreżentati 

d-disinji fi sfond newtrali. Barra minn hekk, hemm ukoll ħarsa ġenerali lejn l-istandards tal-kwalità tal-Uffiċċji għall-

applikazzjonijiet tad-disinn li jirċievu permezz ta' mezzi elettroniċi u bil-karta.   

Din il-Prattika Komuni hija magħmula pubblika permezz ta' din il-Komunikazzjoni Komuni, bil-għan li żżid iktar it-

trasparenza, iċ-ċertezza legali, u l-prevedibbiltà għall-benefiċċju kemm tal-eżaminaturi kif ukoll tal-utenti. 

Il-kwistjonijiet li ġejjin huma esklużi mill-kamp tal- applikazzjoni tal-proġett: 

 Rinunzji ta' pretensjoni verbali. 

 Elementi addizzjonali (mhux l-Uffiċċji kollha jqisu elementi addizzjonali bħala parti mill-kunċett ta' Sfond 

Newtrali). 

 Prijorità (mhux l-Uffiċċji kollha jwettqu eżami tad-dikjarazzjonijiet ta' prijorità). 

 Divulgazzjoni (mhux l-Uffiċċji kollha għandhom proċeduri ta' l-invalidità). 

 Għadd ta' dehriet (numru kbir ta' l-Uffiċċji għandhom restrizzjonijiet legali). 

 Rappreżentazzjonijiet animati bil-kompjuter, rappreżentazzjonijiet 3D (numru kbir ta' Uffiċċji għandhom 

restrizzjonijiet legali).  

 

2. IL-PRATTIKA KOMUNI 

It-test li ġej jitkellem fil-qosor dwar il-messaġġi prinċipali u d-dikjarazzjonijiet ewlenin tal-prinċipji tal-Prattika Komuni. 

It-test sħiħ u l-eżempji kollha użati biex jillustraw il-kriterji komuni jinsabu fl-Anness 1. Ir-riżultati ta' studju ta' 

valutazzjoni komparattiva fuq l-istandards tal-kwalità meħtieġa għal applikazzjonijiet irċevuti permezz ta' mezzi 

elettroniċi u fuq karta jinsabu fl-aħħar tal-Anness 1. 

 

L-immaġnijiet għandhom ikunu ta' kwalità tajba u kapaċi jiġu riprodotti. Sabiex jiġu determinati r-rekwiżiti tar- 

rappreżentazzjoni grafika korretta tad-disinji, il-kriterji li ġejjin huma meqjusin:  

 

RIGWARD L-UŻU TAR-RINUNZJI TA' PRETENSJONI VIŻWALI 

Definizzjoni Ir-rinunzji ta' pretensjoni viżwali jindikaw li mhux qiegħda tiġi mfittxija protezzjoni, u li 

ma ngħatatx reġistrazzjoni, għal ċerti karatteristiċi tad-disinn murija fir-

rappreżentazzjoni. Għalhekk, dawn jindikaw dak li mhux maħsub li jiġi protett. 

Rekwiżiti 

 

 

 

 

 

Ir-rinunzji ta' pretensjoni viżwali sejrin ikunu aċċettati biss jekk: 

 Dawn jindikaw b'mod ċar li mhux qiegħda tiġi mfittxija protezzjoni għal ċerti 
karatteristiċi tad-disinn murija fir-rappreżentazzjoni.  

 Dawn huma murija konsistentement fid-dehriet kollha fejn tidher ir-rinunzja ta' 
pretensjoni. 

1 
RCD Nru 002322644-0001 (07.02) (mankijiet tat-twaġen) 

 Sid: ACTERVIS, GMBH 

 

                                                      
1 Għal raġunijiet ta' ċarezza, l-eżempji indikati b'“ ” huma aċċettabbli u l-eżempji indikati b'“ ” mhumiex aċċettabbli. 
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Rakkomandazzjonijiet/ 

Linji Gwida 

 
Rappreżentazzjonijiet grafiċi jew fotografiċi li juru biss id-disinn li għalih saret 
pretensjoni huma preferuti. 
 
Madankollu, ir-rinunzji ta' pretensjoni jistgħu jintużaw meta r-rappreżentazzjoni 
grafika jew fotografika tad-disinn ikun fiha partijiet tal-prodott li għalihom mhux qiegħda 
tiġi mfittxija protezzjoni. F'dawn il-każijiet, ir-rinunzja ta' pretensjoni trid tkun ċara u 
ovvja: il-karatteristiċi li għalihom saret pretensjoni u li għalihom ma saritx pretensjoni 
jridu jkunu differenzjati b'mod ċar.  
 
Fejn tintuża rinunzja ta' pretensjoni, huwa rakkomandat l-użu ta' linji miksurin. 
Huwa biss fejn il-linji miksurin ma jistgħux jintużaw minħabba raġunijiet tekniċi 
(pereżempju, meta dawn jintużaw biex jindikaw ponti tal-ħjata fuq ħwejjeġ jew mudelli; 
jew fejn jintużaw ritratti), li jistgħu jintużaw rinunzji ta' pretensjoni oħrajn: sfumaturi ta' 
kuluri, konfini u sfukar. 
 

a) Linji miksurin 

 

 

 

 

 

 

 

Jekk tintuża rinunzja ta' pretensjoni, l-użu ta' linji miksurin huwa rakkomandat. Dawn 
jintużaw biex jindikaw li mhux qiegħda tiġi mfittxija protezzjoni għall-karatteristiċi murija 
bl-użu tat-traċċa interotta. 
 
Sabiex jiġu aċċettati, il-karatteristiċi li għalihom mhux imfittxija l-protezzjoni għandhom 
jiġu indikati b'mod ċar b'linji miksurin, filwaqt li l-partijiet li għalihom hija mfittxija l-
protezzjoni għandhom ikunu indikati b'linji kontinwi. 
 

                                      
 
 
 
 
Meta l-linji miksurin huma karatteristika tad-disinn u parti tad-disinn teħtieġ rinunzja ta' 
pretensjoni, jistgħu jintużaw rinunzji ta' pretensjoni viżwali oħrajn. 
 

b) Sfumaturi tal-kulur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għalkemm il-linji miksurin huma r-rinunzja ta' pretensjoni preferuta, jekk dawn ma 

jistgħux jintużaw, l-użu ta' sfumaturi tal-kulur tista' tkun opzjoni. Din it-tip ta' rinunzja ta' 

pretensjoni viżwali tikkonsisti mill-użu ta' tonalitajiet ta' kulur li jikkuntrastaw biex 

joskuraw biżżejjed il-karatteristiċi li għalihom mhux imfittxija l-protezzjoni. 

Il-karatteristiċi li għalihom hija mfittxija l-protezzjoni għandhom jintwerew b'mod ċar 

sabiex ikunu perċepibbli b'mod ordnat, filwaqt li l-karatteristiċi li għalihom issir rinunzja 

ta' pretensjoni għandhom ikunu rappreżentati b'tonalità ta´kulur differenti u b'mod li 

dawn jidhru sfukati jew imperċepibbli. 

 

 

Disinn irreġistrat ta’ BX Nru 38212-0001 (12.16) 
(Mirja retroviżuri) Sid: Interimage BV 

Disinn irreġistrat Ungeriż Nru D9900409-0001 
(08.04) (manku ta' turnavit) 

Sid: Cooper Industries, Inc. 

RCD Nru 000910146-0004 (12.08) (Karozzi (parti ta'-) 
 Sid: TOYOTA MOTOR CORPORATION 
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c) Konfini Għalkemm il-linji miksurin huma r-rinunzja ta' pretensjoni preferuta, jekk dawn ma 

jistgħux jintużaw, l-użu ta' konfini tista' tkun opzjoni. B'din it-tip ta' rinunzja ta' 

pretensjoni viżwali, il-karatteristiċi li għalihom hija mfittxija protezzjoni għandhom ikunu 

indikati/rappreżentati b'mod ċar fil-konfini, filwaqt li l-karatteristiċi kollha barra l-konfini 

huma dawk li għalihom qiegħda ssir rinunzja ta' pretensjoni u għalhekk mhux imfittxija 

l-protezzjoni. Il-konfini jridu jintużaw b'mod ċar fit-tpinġijiet/ritratti minħabba r-riskju li 

jiġu inklużi affarijiet oħra minbarra d-disinn ġewwa l-konfini. 

                         

 

d) Sfukar Għalkemm il-linji miksurin huma r-rinunzja ta' pretensjoni preferuta, jekk dawn ma 

jistgħux jintużaw, l-użu ta' sfukar jista' jkun opzjoni. Dan it-tip ta' rinunzja ta' pretensjoni 

viżwali tikkonsisti mill-oskurazzjoni tal-karatteristiċi li għalihom mhux imfittxija l-

protezzjoni u tista' tkun aċċettata biss meta l-karatteristiċi li għalihom hija mfittxija l-

protezzjoni jkunu distinti b'mod ċar mill-karatteristiċi (sfukati) li għalihom mhux imfittxija 

protezzjoni. 

 

 

 

 

RIGWARD IT-TIPI DIFFERENTI TA' DEHRIET 

Definizzjoni Dehra hija rappreżentazzjoni viżwali tad-disinn. Din tista' tirriproduċi d-disinn minn 

direzzjonijiet (angoli) differenti jew f'mumenti ta' żmien differenti jew fi stati differenti.  

Rakkomandazzjonijiet 

ġenerali  

 Fil-maġġoranza tal-każijiet, id-dehriet tal-aspett (ara l-linji gwida hawn taħt) huma 

biżżejjed għad-divulgazzjoni tal-karatteristiċi kollha tad-disinn. Madankollu, l-

applikant jista' jagħti dehriet kumplimentari/addizzjonali sabiex jiddivulga iktar il-

karatteristiċi tad-disinn (soġġett għan-numru massimu ta' dehriet permess minn kull 

Uffiċċju). 

 Mhuwiex obbligatorju għall-applikant li jressaq ċertu numru ta' dehriet jew ċertu tip 

ta' dehra sakemm il-karatteristiċi kollha tad-disinn jistgħu jiġu perċepiti b'mod ċar, 

eż. dehra waħda tista' tkun biżżejjed. 

 Id-dehriet iridu jappartjenu għall-istess disinn, u kull dehra trid tintwera 

separatament. 

 Fil-każ ta' prodotti li jikkonsistu minn ħafna partijiet, tal-inqas dehra waħda għandha 

tippreżenta l-prodott sħiħ. 

RCD Nru 000244520-0002 (12.15) (Tajers għar-roti tal-vetturi, pnewmatiċi)  
Sid: Nokian Tyres plc 

 

RCD No. 001873688-0003 (02.04)  

(Suletti tax-xedd is-saqajn) Sid: Mjartan s.r.o. 
CP6 Example (12.16) (Xbieki għad-dħul 

tal-arja għall-vetturi) 
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Linji gwida għal kull 

tip ta' dehra: 

L-użu tad-dehriet tal-aspett għad-divulgazzjoni tal-karatteristiċi tad-disinn huwa preferut. 

Madankollu, l-applikant huwa ħieles li jipprovdi dehriet kumplimentari/addizzjonali kif 

imsemmi hawn fuq. Għalhekk:  

a) Dehriet tal-aspett Uri d-disinn minn ċerti direzzjonijiet (angoli) u inkludi d-dehriet li ġejjin: dehra minn quddiem, 

dehra minn fuq, dehra minn isfel, dehra mil-lemin, dehra mix-xellug, dehra minn wara u 

dehriet ta' perspettiva. L-applikant huwa rakkomandat li jressaq l-għadd ta' dehriet meħtieġa 

biex jiddivulga kompletament il-karatteristiċi tad-disinn. F'ċerti każijiet dehra waħda tista' tkun 

biżżejjed. 

 

                         
 
 
 

b) Dehriet li jkabbru 

parti mid-disinn 

Uri parti waħda ta' disinn globali fuq skala kbira. 

Dehra waħda mkabbra hija aċċettabbli sakemm dik il-parti mkabbra hija diġà viżibbli f'waħda 

mid-dehriet mressqa u hija ppreżentata f'dehra waħda separata. 

           

 

c) Pożizzjonijiet 

alternanti 

Disinji b'pożizzjonijiet alternanti għandhom apparenza li tista' tiġi mmodifikata f'diversi 

konfigurazzjonijiet mingħajr iż-żieda jew it-tneħħija ta' kwalunkwe parti. 

Id-dehriet li juru l-konfigurazzjonijiet differenti tad-disinn għandhom jintwerew separatament. 

                                          

   

 

RCD Nru 002325456-0001 (31.00) (Miksers, elettriċi [tal-kċina]) Sid: KENWOOD LIMITED 

RCD No. 001913690-0002 (24.02) (Pjastra b'ħafna reċipjenti tal-PCR) Sid: ABGENE LIMITED 

RCD No. 000588694-0012 (14.03) (Telefowns ċellulari) Sid: Fujitsu Mobile Communications Limited 
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d) Dehriet żmuntati Dehriet fejn il-partijiet ta' prodott jintwerew żmuntati sabiex jiġi ċċarat kif il-partijiet jeħlu ma' 

xulxin. 

Dawn id-dehriet għandhom ikunu kkombinati tal-inqas ma' dehra waħda li tirrappreżenta l-

prodott żmuntat. Il-partijiet kollha ta' prodott għandhom jintwerew żmuntati f'dehra waħda 

separata, fil-qrib u skont l-assemblaġġ. 

                  

 

Nota: Il-preżentazzjoni tal-partijiet żmuntati f'dehra addizzjonali tgħin biex id-disinn 

jinftiehem iktar faċilment. Madankollu, huma biss il-partijiet li jibqgħu viżibbli matul l-

użu normali tal-prodott li huma protetti.  

e) Dehriet parzjali Uri parti ta' prodott waħedha. 

Dehriet parzjali jistgħu jitkabbru u għandhom jiġu kkombinati mill-inqas ma' dehra waħda li 

tirrappreżenta l-prodott immuntat. 

              

 

f) Dehriet sezzjonali Porzjonijiet parzjali li jikkumplimentaw id-dehriet tal-aspett bl-illustrazzjoni ta' karatteristika 

jew karatteristiċi tal-apparenza tal-prodott bħall-kontorn, il-wiċċ, il-forma jew il-konfigurazzjoni 

tal-prodott. 

Dehriet sezzjonali għandhom, b'mod mhux ambigwu, ikunu dehra tal-istess disinn u 

għandhom jitressqu ma' dehriet tradizzjonali oħrajn bħal dehriet tal-aspett. Għandu jkun 

innotat li r-rappreżentazzjonijiet b'indikazzjonijiet tekniċi bħal linji assjali jew daqsijiet 

(dimensjonijiet), u n-numri mhux permessi. 

               

 

Nota: Iż-żieda ta' dehriet sezzjonali tista' tgħin biex id-disinn jinftiehem iktar faċilment. 

Madankollu, huma biss il-partijiet li jibqgħu viżibbli matul l-użu normali tal-prodott li 

huma protetti.  

Disinn irreġistrat Kroat Nru. D20140080 (24.01) (Brazzuletti bi stimulatur  
tal-muskoli) Sid: Dominik Žinić 

 

RCD No. 2038216-0001 (15.01, 23.04) (Filtri tal-arja, kontenituri għall-filtri tal-arja, għall-magni) Sid: BMC S.r.l. 
 

Disinnl irreġistrat Spanjol Nru. I0152702-D (01.01) ) (gallettini) Sid:CUETARA, S.L. 
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g) Sekwenza ta' 

snapshots (disinji 

animati) 

Sekwenza qasira ta' dehriet użata biex turi disinn uniku animat f'mumenti ta' żmien speċifiċi 

differenti, bi progressjoni li tista' tinftiehem b'mod ċar. Dan japplika għal ikona animata (disinn 

li jikkonsisti minn sekwenza) jew interfaċċa tal-utent grafiku animat (disinn ta' interfaċċa). 

Sabiex tiġi aċċettata: 

Is-sekwenza ta' snapshots teħtieġ tkun relatata viżwalment (irid ikollha karatteristiċi komuni) 

u hija r-responsabbiltà tal-applikant li jikteb numru fuq id-dehriet b'mod li jagħti perċezzjoni 

ċara tal-moviment/progressjoni. 

 

h) Kombinazzjoni ta' 

diversi mezzi ta' 

rappreżentazzjoni 

viżwali 

Huwa rakkomandat li d-disinn ikun rappreżentat bl-użu ta' format viżwali wieħed biss 

(tpinġija, ritratt) sabiex tiġi evitata d-divulgazzjoni ta' aspetti li jikkontribwixxu għal impressjoni 

globali differenti. 

Fejn jintużaw diversi rappreżentazzjonijiet ta' disinn, kull waħda trid tkun relatata b'mod ċar u 

ovvju mal-istess disinn u tkun konsistenti meta tqabbel il-karatteristiċi divulgati. 

    

 

 

RIGWARD L-ISFOND NEWTRALI 

 
Sabiex jiġi vvalutat jekk sfond huwiex newtrali, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni l-aspetti 

li ġejjin: 

a) Rekwiżiti relatati 

mal-kuluri 
 Kulur wieħed jew predominanti fi sfond huwa dejjem aċċettabbli jekk dan jispikka 

kontra l-kuluri tad-disinn. 

 Gradwazzjoni ta' kulur u iktar minn kulur wieħed fi sfond huma aċċettabbli jekk id-

disinn jista' jiġi distint b'mod ċar. 

                            

 

RCD Nru 2085894-0014 (14.04) (Displejs tal-iskrin animati) Sid: NIKE Innovate C.V. 

Disinn Awstrijakk li skada Nru. 
1747/1999 (01.01) (Lolipop tas-silġ) 

Sid: Schöller Lebensmittel GMBH & O. 
KG 

 

Disinn irreġistrat Franċiż Nru. 955805-
0005 (09.07) (Kaver għal flixkun tal-

fwieħa) Sid: SNIC SARL  
 
 

Eżempju ta' CP6 (21.01) (Vetturi [tal-logħob]) 

Eżempju CP6 (01.01) 

(Kejkijiet) 
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b) Rekwiżiti relatati 

mal-kuntrast 
 Il-karatteristiċi kollha tad-disinn għandhom ikunu viżibbli b'mod ċar. 

 Il-kuntrast huwa meqjus mhux suffiċjenti meta l-kulur tal-isfond u d-disinn huma 

simili u parzjalment jisfumaw f'xulxin (jiġifieri ma jkunx ċar fejn il-prodott jispiċċa u 

fejn jibda l-isfond). 

 Kultant sfond iktar skur jgħin meta d-disinn ikun ċar jew pallidu u viċe versa. 

                                          

 

c) Rekwiżiti relatati 

mad-

dellijiet/riflessjonij

iet 

 Dellijiet jew riflessjonijiet huma aċċettabbli sakemm il-karatteristiċi kollha tad-disinn 

jibqgħu viżibbli. 

 Dellijiet jew riflessjonijiet mhumiex aċċettabbli meta s-suġġett tal-protezzjoni tad-

disinn, fi kwalunkwe waħda mid-dehriet imressqa, ma jistax jiġi determinat b'mod 

mhux ambigwu. Dan iseħħ meta jkun hemm kuntrast limitat tal-kulur mad-disinn, 

u/jew id-dellijiet jinterferixxu ma', jew jaħbu partijiet, tad-disinn, jew joħolqu 

distorsjoni tal-kontorn tad-disinn. 

                                                  

 

 

 

 

3. IMPLIMENTAZZJONI 

Kif kien il-każ preċedenti, din il-Prattika Komuni daħlet fis-seħħ fi żmien tliet xhur mid-data tal-
pubblikazzjoni ta’ din il-Komunikazzjoni Komuni. Iktar dettalji dwar l-implimentazzjoni ta’ din il-
Prattika Komuni huma disponibbli fit-tabella ta’ hawn taħt. L-uffiċċji ta’ implimentazzjoni kellhom 
l-għażla li jippubblikaw informazzjoni addizzjonali fuq is-siti web tagħhom. L-Uffiċċji li ġejjin 
implimentaw il-prattika komuni: BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, 
LT, LV, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK u EUIPO 
L-Uffiċċji tal-UE li ġejjin jappoġġjaw il-prattika komuni, iżda mhux sejrin jimplimentawha f’dan il-
punt ta’ żmien: AT, FI, MT u SE. Fiż-żmien tal-pubblikazzjoni, minoranza tal-Uffiċċji jkollhom 
restrizzjonijiet legali f’partijiet speċifiċi tal-Prattika Komuni, li jikkostitwixxu impediment tal- l-
implimentazzjoni tagħha fl-intier tagħha, speċifikment l-Estonja (dehriet sezzjonali); ir-

Disinn irreġistrat ta’ BX Nru. 38895-00 (25.03)  
(Barrakka)  Sid:Herman Lankwarden 

 

Disinn irreġistrat Daniż Nru. 2013 00069 (12.11) 

(Bajsikil bir-roti għall-ġarr tal-merkanzija)   

Sid: 3PART A/S 

Disinn Portugiż li skada Nru. 420-0006 

(06.01) (siġġijiet) Sid: Abril Mobiliário 

CP6 Eżempju (11.02) (Vażuni tal-fjuri) 
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Repubblika Ċeka (sekwenza ta’ stampi); in-Norveġja (dehriet parzjali); il-Kroazja (dehriet 
sezzjonali) u s-Slovenja (dehriet sezzjonali). 

3.1. UFFIĊĊJI TA’ IMPLIMENTAZZJONI 

LISTA TA’ UFFIĊĊJI TA’ IMPLIMENTAZZJONI, DATA TA’ IMPLIMENTAZZJONI, U PRATTIKA 
TA’ IMPLIMENTAZZJONI 

Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-Uffiċċju tal-Prattika Komuni 

  Il-Prattika Komuni sejra tkun applikabbli għal: 

Uffiċċju Data ta’ 
implimentazzjoni 

Applikazzjonijiet pendenti 
fid-data ta’ 

implimentazzjoni 

Applikazzjonijiet 
ippreżentati wara d-data 

ta’ implimentazzjoni 

BG 15.07/2016  X 

BX 15.04.2016 X X 

CY 15.07/2016  X 

CZ 15.07/2016  X 

DE 15.07/2016  X 

DK 15.04.2016  X 

EE 15.07/2016  X 

ES 15.04.2016  X 

FR 15.07/2016  X 

GR 15.04.2016  X 

HR 15.04.2016  X 

HU 15.07/2016  X 

IE 15.04.2016 X X 

IS 15.04.2016  X 

IT 15.07/2016  X 

LT 15.04.2016  X 

LV 15.07/2016  X 

NO 15.04.2016 X X 

PL 15.04.2016  X 

PT 15.07/2016 X X 

RO 15.07/2016  X 

SI 15.07/2016  X 

SK 15.04.2016 X X 

TR 15.04.2016  X 

UK 15.04.2016 X X 

EUIPO 15.04.2016 X X 
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ANNESS: 

PRINĊIPJI TAL-PRATTIKA KOMUNI 
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Prinċipji tal-Prattika Komuni 

Programm ta’ Konverġenza 

CP 6. Rappreżentazzjonijiet grafiċi ta’ disinni 
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1. L-OBJETTIV TA’ DAN ID-DOKUMENT 

 

Dan id-dokument sejjer ikun ir-referenza għall-uffiċċji tal-PI nazzjonali, reġjonali u tal-UE (minn 

issa 'l quddiem imsejħa "l-Uffiċċji"), l-Assoċjazzjonijiet tal-Utenti, l-applikanti u r-rappreżentanti 

dwar il-prattika komuni tar-rekwiżiti għar-rappreżentazzjoni grafika tad-disinji. 

 

Dawn ir-rekwiżiti jkopru l-użu tar-rinunzji ta' pretensjoni viżwali, l-użu tat-tipi differenti ta' dehriet 

u kif disinn jiġi riprodott fuq sfond newtrali. Barra minn hekk, dan id-dokument jipprovdi wkoll 

rakkomandazzjonijiet biex l-applikanti jifhmu aħjar liema huwa l-aħjar mod li bih jistgħu 

jirriproduċu d-disinji tagħhom u ħarsa ġenerali lejn l-istandards tal-kwalità tal-Uffiċċji għal 

applikazzjonijiet ta' disinn li jirċievu permezz ta' mezzi elettroniċi u fuq karta. 

 

Il-gwida li ġejja hija relatata mal-proċeduri ta' eżami biss u mhux maħsuba biex tagħti 

pariri dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-protezzjoni ta' disinn skont il-liġi Nazzjonali jew 

Komunitarja. 

 

2. IL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI TAL-PROĠETT 

 

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-proġett CP6 jinkludi: 

 

- Analiżi tal-użu tar-rinunzji ta' pretensjoni viżwali: Dan l-objettiv għandu l-għan li 

jarmonizza l-prattika dwar l-użu ta' rinunzji ta' pretensjoni viżwali bħala mezz biex jindika l-

karatteristiċi li għalihom mhux mitluba l-protezzjoni. 

 

- Analiżi tat-tipi ta' dehriet: Dan l-objettiv għandu l-għan li jarmonizza t-tipi ta' dehriet li 

jistgħu jiġu aċċettati mill-Uffiċċji u r-rekwiżiti li jridu jiġu stabbiliti sabiex id-disinji jiġu 

rappreżentati b'mod korrett fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni. Dan l-objettiv għandu l-għan 

ukoll li jiddetermina jekk kombinazzjoni ta' ritratti u tpinġijiet hijiex permessa fir-

rappreżentazzjoni ta' disinn. 

 

- Analiżi tar-rekwiżiti għal sfond newtrali: Dan l-objettiv għandu l-għan li jiddefinixxi r-

rekwiżiti biex jiġi determinat meta sfond huwa meqjus newtrali. 

 

- Eżerċizzju ta' valutazzjoni komparattiva dwar il-format tad-dehriet: Dan l-eżerċizzju 

għandu l-għan li joħloq ħarsa ġenerali lejn l-istandards tal-kwalità tal-Uffiċċji għal 

kwalunkwe applikazzjoni ta' disinn riċevuta permezz ta' mezzi elettroniċi u fuq karta. Barra  
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- minn hekk, l-eżerċizzju għandu l-għan li jiżviluppa rakkomandazzjonijiet għal 

rappreżentazzjonijiet ta' disinji mressqa fil-forma ta' tpinġijiet u/jew ritratti. 

 

L-erba' objettivi differenti huma rappreżentati fil-figura li ġejja: 

 

Proġett ta' Konverġenza dwar id-Disinn (CP6) 

Rappreżentazzjoni 

grafika ta' disinn 

Objettiv 1: Rinunzji ta' 

pretensjoni 

Objettiv 2: Tipi ta' dehriet: 

Objettiv 3: Sfond newtrali 

Objettiv 4: Format tad-dehriet: 

[limitat għal rakkomandazzjonijiet 

ġenerali u eżerċizzju ta' valutazzjoni 

komparattiva] 

 
Figura 1 - Kamp ta' applikazzjoni ta' CP6 

 

L-elementi li ġejjin jaqgħu barra l-kamp ta’ applikazzjoni tal-proġett: 

- Rinunzji ta' pretensjoni verbali. 

- Elementi addizzjonali. 

- Prijorità (mhux l-Uffiċċji kollha jwettqu eżami tad-dikjarazzjonijiet ta' prijorità). 

- Divulgazzjoni (mhux l-Uffiċċji kollha għandhom proċeduri ta' invalidità). 

- Għadd ta' dehriet (numru ta' Uffiċċji għandhom restrizzjonijiet legali). 

- Rappreżentazzjonijiet animati bil-kompjuter, rappreżentazzjonijiet 3D (numru ta' Uffiċċji 

għandhom restrizzjonijiet legali). 

- L-implimentazzjoni tal-Prattika Komuni nnifisha f'isem l-Uffiċċji. 

- Aġġornament tal-linji gwida u l-manwali tal-Uffiċċji. Dan sejjer isegwi l-proċeduri interni tal-

Uffiċċji ta’ implimentazzjoni. 

- Bidliet leġiżlattivi f'isem l-Uffiċċji. 
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- Il-Prattika Komuni u l-Komunikazzjoni(jiet) Komuni sejrin jispjegaw biss il-Prattika Komuni 

maħluqa u approvata mill-Grupp ta' Ħidma. Id-deskrizzjoni tar-restrizzjonijiet legali li 

jipprevjenu l-implimentazzjoni mhux sejra tkun inkluża. Il-prattiki ta' dawk l-Uffiċċji li ma 

jirrispettawx il-prattika komuni mhux sejrin jiġu deskritti. 

 

3. IL-PRATTIKA KOMUNI 

 

3.1. Objettiv 1 - Użu ta' rinunzji ta' pretensjoni viżwali 

 

Analiżi komprensiva tal-prattiki tal-Uffiċċji dwar rinunzji ta' pretensjoni viżwali wriet li qabel ma 

tnieda dan il-proġetti ma kien hemm l-ebda mod konsistenti u unifikat kif jintużaw ir-rinunzji ta' 

pretensjoni viżwali f'applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' disinn. 

 

Din l-analiżi kkonfermat li, minkejja l-fatt li l-maġġoranza tal-Uffiċċji aċċettaw ir-rinunzji ta' 

pretensjoni viżwali f'applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' disinn, ma kienx hemm regoli/rekwiżiti 

ċari u armonizzati biex jgħinu lill-applikanti jiddivulgaw id-disinji tagħhom b'mod korrett. Dan 

irriżulta f'fehim inkonsistenti tal-iskop ta' kull rinunzja ta' pretensjoni viżwali mill-eżaminaturi. 

 

Sabiex jirrimedja din l-inkongruwenza fil-prattiki fl-UE, u minħabba l-importanza tad-

divulgazzjoni xierqa tad-disinn għad-determinazzjoni tal-kamp ta' l-applikazzjoni tal-protezzjoni, 

dan il-kapitolu dwar ir-rinunzji ta' pretensjoni viżwali jinkludi: 

 

- Id-definizzjoni ta' disinn u d-definizzjoni ta' rinunzji ta' pretensjoni viżwali. 

 
- Rekwiżiti ġenerali għall-aċċettabilità tar-rinunzji ta' pretensjoni viżwali. 

 
- Rakkomandazzjonijiet ġenerali pprovduti għat-tipi kollha ta' rinunzji ta' pretensjoni viżwali li 

dan id-dokument jikkonċerna. 

 
- Linji gwida għal kull tip ta' rinunzja ta' pretensjoni viżwali. Dawn jinkludu: 

 

- Definizzjoni ta' kull tip ta' rinunzja ta' pretensjoni viżwali. 

- Rekwiżiti għall-aċċettazzjoni ta' kull tip ta' rinunzja ta' pretensjoni viżwali. 

- Eżempji. 
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L-istruttura proposta hija murija fil-grafika ta' hawn taħt: 

 

Figura 2 – Struttura tal-Kapitolu tar-Rinunzji ta' Pretensjoni Viżwali 

 
 

3.1.1 Definizzjonijiet 

 

a) Definizzjoni ta' disinn: “disinn” ifisser l-apparenza ta' prodott sħiħ jew parti minnu li tirriżulta 

mill-karatteristiċi ta', b'mod partikolari l-linji, il-kontorni, il-kuluri, il-forma, in-nisġa u/jew il-

materjali tal-prodott stess u/jew l-ornamentazzjoni tiegħu - l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva 98/71/KE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 1998 dwar il-protezzjoni legali ta' disinji. 

 

b) Definizzjoni tar-rinunzji ta' pretensjoni viżwali: ir-rinunzji ta' pretensjoni viżwali jindikaw li l-

protezzjoni mhijiex imfittxija, u r-reġistrazzjoni ma ngħatatx, għal ċerti karatteristiċi tad-disinn 

murija fir-rappreżentazzjoni. Għalhekk, dawn jindikaw dak li mhux maħsub li jiġi protett. Dan 

jista' jinkiseb: 

 

- Bl-esklużjoni permezz ta' linji miksurin, sfukar jew sfumaturi ta' kulur tal-karatteristiċi tad-

disinn li għalihom mhijiex imfittxija l-protezzjoni jew 

- Bl-inklużjoni fil-konfini tal-karatteristiċi tad-disinn li għalihom hija mfittxija l-protezzjoni, li 

juri biċ-ċar li l-ebda protezzjoni mhija mfittxija għal dak li jaqa' barra mill-konfini. 

 

3.1.2 Rekwiżiti ġenerali 

 

Dawn li ġejjin huma r-rekwiżiti ġenerali li jeħtieġu jkunu sodisfatti mit-tipi kollha ta' rinunzji ta' 

pretensjoni viżwali: 

 

a) Ir-rinunzji ta' pretensjoni viżwali sejrin ikunu aċċettati biss meta dawn jindikaw b'mod ċar li 

mhijiex imfittxija protezzjoni għal ċerti karatteristiċi tad-disinn murija fir-rappreżentazzjoni. 

 

1) Definizzjonijiet 
2) Rekwiżiti ġenerali 

għall-aċċettabilità 

3) 
Rakkomandazzjonijiet 

ġenerali 

4) Għal kull tip ta' rinunzja 
ta' pretensjoni: 

•Definizzjoni. 

•Rekwiżiti. 

•Eżempji. 



Convergence 

 
18 

b) Sabiex jiġi aċċettat, meta d-disinn huwa rappreżentat f'iktar minn dehra waħda, ir-rinunzja 

ta' pretensjoni viżwali għandha tintwera konsistentement fid-dehriet kollha fejn tidher ir-

rinunzja ta' pretensjoni. Pereżempju: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCD Nru 001282545-0001 (12.06) (Inġenji tal-ilma) 

Sid: Bombardier Recreational Products Inc. 

RCD Nru 002322644-0001 (07.02) (Mankijiet tal-idejn) 

Sid: ACTERVIS, GMBH 

  

Eżempju 1 - L-użu konsistenti ta' rinunzji ta' pretensjoni viżwali 
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3.1.3 Rakkomandazzjonijiet ġenerali 

 

Ir-rakkomandazzjonijiet ġenerali li ġejjin għandhom l-għan li jgħinu l-applikanti jirrappreżentaw 

b'mod korrett id-disinji tagħhom bl-użu ta' rinunzji ta' pretensjoni. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet 

huma applikabbli għat-tipi kollha ta' rinunzji ta' pretensjoni: 

 

a) Rappreżentazzjonijiet grafiċi jew fotografiċi li juru biss id-disinn li għalih saret pretensjoni 

huma preferuti. 

 

b) Madankollu, sabiex wieħed jifhem il-karatteristiċi tad-disinn li għalihom hija mfittxija l-

protezzjoni, jista' jkun utli li d-disinn jintwera fil-kuntest tiegħu. F'każijiet bħal dawn l-użu tar-

rinunzji ta' pretensjoni viżwali jista' jkun meħtieġ. 

 

c) Użu korrett: 

 

- Ir-rinunzja ta' pretensjoni viżwali għandha tkun ċara u ovvja mir-rappreżentazzjoni tad-

disinn. Irid ikun hemm distinzjoni ċara bejn il-karatteristiċi li għalihom qiegħda ssir 

pretensjoni u dawk li għalihom qiegħda ssir rinunzja ta' pretensjoni.  

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

- Ir-rinunzja ta' pretensjoni viżwali għandha tkun awtospjegatorja meta apprezzata fil-

kuntest tad-disinn sħiħ. 

 

- Meta r-rappreżentazzjonijiet tad-disinn ikunu tpinġijiet ta' linji, nirrakkomandaw l-użu ta' 

linji miksurin bħala rinunzji ta' pretensjoni viżwali. 

 

Eżempju 2 - Distinzjoni ċara bejn il-karatteristiċi li għalihom issir pretensjoni u dawk li għalihom ssir rinunzja ta' 

pretensjoni 

 

RCD Nru 150297-0001 (02.04) (Xedd is-saqajn (parti ta')) 

 Sid: Salomon SAS 

Reġistrazzjoni internazzjonali Nru DM/078504  

(12.08) (Vetturi) Sid: DAIMLER AG 
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- Madankollu, fil-każijiet fejn il-linji miksurin ma jistgħux jintużaw minħabba raġunijiet 

tekniċi (eż. meta l-linji miksurin jintużaw biex jindikaw ponti tal-ħjata għall-ħwejjeġ jew 

mudell; jew jintużaw ritratti), l-użu ta' sfukar, sfumaturi ta' kuluri, jew konfini huwa 

rakkomandat. 

 

d) Meta għandhom jintużaw: 

 

Huwa rakkomandat li r-rinunzji ta' pretensjoni viżwali jintużaw f'dawn il-każijiet fejn ir-

rappreżentazzjoni grafika jew fotografika tad-disinn ikun fiha partijiet tal-prodott li għalihom 

mhijiex imfittxija protezzjoni. 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Linji gwida għat-tipi ta' rinunzji ta' pretensjoni viżwali 

 

a) Linji miksurin 

Definizzjoni: Il-linji miksurin jikkonsistu minn traċċa magħmula minn tikek jew singijiet (jew 

kombinazzjoni tat-tnejn) u jintużaw biex jindikaw li l-ebda protezzjoni mhija mfittxija għall-

karatteristiċi li huma murija bl-użu ta' traċċa interrotta. 

Rinunzja ta' pretensjoni viżwali li tikkonsisti minn linji miksurin normalment sejra tkun 

ikkombinata ma' linji kontinwi. 

  

RCD Nru 002182238-0002 (26.03) (Dwal ta' barra) 

Sid: Stanisław Rosa li qed jinnegozja bħala Zakład 

Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA 

 

Disinn Komunitarji li skada Nru 000030606-0003 (14.03) 

(Arranġament tal-buttuni ta' tastiera għall-mowbajl) 

Sid: Nokia Corporation 

Eżempju 3 - Dehriet utli li juru l-kuntest 
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Rekwiżiti: Sabiex jiġu aċċettati, il-karatteristiċi li għalihom mhux imfittxija l-protezzjoni 

għandhom jiġu indikati b'mod ċar b'linji miksurin, filwaqt li l-partijiet li għalihom hija mfittxija l-

protezzjoni għandhom ikunu indikati b'linji kontinwi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Fil-każijiet fejn il-linji miksurin huma karatteristika tad-disinn (bħall-ponti tal-ħjata fuq il-

ħwejjeġ), dan għandu jidher ċar mir-rappreżentazzjoni. F'każijiet bħal dawn, jista' jkun utli li 

tressaq, pereżempju, dehra mkabbra. 

   

 
 

Eżempju 3 - Linji miksurin 

Disinn irreġistrat ta' BX Nru 38212-0001 (12.16) 

(Mirja retroviżuri) Sid: Interimage BV 

Disinn irreġistrat Daniż Nru 2013 00070 (20.02) (Partijiet tal-

apparat għall-ħażna, il-wiri, l-ippożizzjonar u d-distribuzzjoni ta' 

varer) Sid: Brynild Gruppen AS 

Disinn irreġistrat Ungeriż Nru D9900409-0001 (08.04) (Manku ta' tornavit) 

Sid: Cooper Industries, Inc. 

 

  

 

 

Disinn irreġistrat Franċiż Nru 911104-0021 (02.02) (But li jappoġġja pawċ tal-awrina) 

Sid: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE 

 
Eżempju 5 - Linji miksurin bħala karatteristika tad-disinn (bħall-ponti tal-ħjata fuq il-ħwejjeġ) 
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Nota: Fil-każijiet fejn il-linji miksurin huma karatteristika tad-disinn u parti tad-disinn teħtieġ 

rinunzja ta' pretensjoni, dan jista' jitwettaq bl-użu ta' kwalunkwe waħda mir-rinunzji ta' 

pretensjoni viżwali l-oħrajn, bħall-isfumaturi tal-kulur, l-isfukar jew il-konfini. 

 

 

 

 

 

 

b) Sfukar 

Definizzjoni: L-isfukar huwa tip ta' rinunzja ta' pretensjoni viżwali li jikkonsisti mill-isfukar tal-

karatteristiċi li għalihom mhijiex imfittxija protezzjoni fit-tpinġijiet jew fir-ritratti ta' applikazzjoni ta' 

disinn. 

Rekwiżiti: L-isfukar jista' jkun aċċettat biss meta l-karatteristiċi li għalihom hija mfittxija 

protezzjoni jkunu distinti b'mod ċar mill-karatteristiċi (sfukati) li għalihom saret rinunzja ta' 

pretensjoni. 

                                                                                                      

RCD Nru 000244520-0002 (12.15) (Tajers għar-roti tal-vetturi, pnewmatiċi) Sid: Nokian Tyres plc 

 

 

Eżempju 7 - L-isfukar applikat b'mod korrett 

 

 

Disinn irreġistrat Franċiż Nru 911104-0021 (02.02) (But li jappoġġja pawċ tal-awrina) 

Sid: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE 

 Eżempju 6 - Użu ta' rinunzji ta' pretensjoni oħrajn fejn il-linji miksurin huma karatteristika tad-disinn 

(bħall-ponti tal-ħjata fuq il-ħwejjeġ) 
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c) Sfumaturi tal-kulur 

Definizzjoni: L-isfumaturi tal-kulur huma tip ta' rinunzja ta' pretensjoni viżwali li tikkonsisti mill-

użu ta' tonalitajiet ta' kulur li jikkuntrastaw biex joskuraw biżżejjed il-karatteristiċi li għalihom 

mhijiex imfittxija protezzjoni fit-tpinġijiet jew fir-ritratti ta' applikazzjoni ta' disinn. 

Rekwiżiti: Bl-isfumaturi tal-kulur, il-karatteristiċi li għalihom hija mfittxija protezzjoni għandhom 

jintwerew b'mod ċar sabiex dawn ikunu perċepibbli b'mod ordnat, filwaqt li l-karatteristiċi li 

għalihom saret rinunzja ta' pretensjoni jridu jiġu rappreżentati f'tonalità tal-kulur differenti u 

b'mod li dawn jidhru sfukati jew imperċepibbli. 

          

 

 

 

 

 

d) Konfini 

Definizzjoni: Il-konfini huwa tip ta' rinunzja ta' pretensjoni viżwali użati fit-tpinġijiet jew fir-ritratti 

ta' applikazzjoni ta' disinn biex jindikaw li l-ebda protezzjoni mhija mfittxija għall-karatteristiċi li 

ma jinsabux fil-konfini. 

                                                                                   

 

 

 

RCD Nru 002182238-0002 (26.03) (Dwal ta' barra) Sid: Stanisław 

Rosa li qed jinnegozja bħala Zakład Produkcji Sprzętu 

Oświetleniowego ROSA 

 
RCD Nru 001873688-0003 (02.04) (Suletti tax-xedd is-

saqajn)  
Sid: Mjartan s.r.o. 

Eżempju 9 - Il-konfini applikati b'mod korrett 

 

RCD Nru 000910146-0004 (12.08) (Karozzi (parti ta'-))  
Sid: TOYOTA MOTOR CORPORATION 

 

Eżempji 8 - L-isfumaturi tal-kulur applikati b'mod korrett 
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Eżempju ta' CP6 (12.16) (Xbieki għad-dħul tal-arja għall-vetturi) 

Eżempju 10 - Il-konfini applikati b'mod mhux korrett 

Rekwiżiti: Sabiex jiġu aċċettati, il-karatteristiċi li għalihom hija mfittxija l-protezzjoni għandhom 

ikunu indikati/rappreżentati b'mod ċar fil-konfini, filwaqt li l-karatteristiċi kollha barra mill-konfini 

huma meqjusin li għalihom qiegħda ssir rinunzja ta' pretensjoni u għalhekk mhumiex protetti. 

Rakkomandazzjoni: Il-konfini jridu jintużaw b'mod ċar fit-tpinġijiet/ritratti minħabba r-riskju li jiġu 

inklużi affarijiet oħra minbarra d-disinn ġewwa l-konfini. Pereżempju: 

            

 

 

 

 

 

   

 

 

 

3.2. Objettiv 2 - Tipi ta' veduti 

L-applikant għandu jressaq it-tipi ta' veduti meqjusin xierqa għal divulgazzjoni ċara, sħiħa u 

dettaljata tad-disinn. Jekk il-karatteristiċi kollha tad-disinn ma jistgħux jintwerew f'dehra unika 

waħda, l-applikant jista' jissottometti dehriet addizzjonali li huma meħtieġa għal dan l-iskop, 

soġġett għan-numru massimu tad-dehriet permessi minn kull Uffiċċju. 

L-informazzjoni li ġejja għandha l-għan li tgħin l-applikanti jressqu applikazzjoni ta' disinn b'mod 

korrett bit-tip ta' dehra xierqa filwaqt li tiffaċilita x-xogħol tal-eżaminaturi tad-disinji. Dan il-

kapitolu dwar it-tipi ta' dehriet fih dan li ġej: 

- Id-definizzjoni ta' dehra. 

- Deskrizzjoni tal-forom/mezzi possibbli disponibbli lill-applikanti biex jirrappreżentaw id-

disinji tagħhom. 

- Rakkomandazzjonijiet ġenerali pprovduti għat-tipi kollha ta' dehriet li dan id-dokument 

jikkonċerna; u 

Eżempju ta' CP6 (14.01) (Driegħ tat-tonalità tat-turntables) 
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- Il-linji gwida għal kull tip ta' dehra. Dawn jinkludu: 

 
- Definizzjoni ta' kull tip ta' dehra. 

- Rekwiżiti għall-aċċettazzjoni ta' kull tip ta' dehra. 

- Rakkomandazzjonijiet għall-preżentata ta' kull tip ta' dehra (jekk applikabbli). 

- Eżempji. 

 

 L-istruttura proposta hija murija fil-grafika ta' hawn taħt: 

 

 

 

3.2.1 Definizzjoni ta’ dehra 

 

Dehra hija rappreżentazzjoni viżwali tad-disinn. Din tista' tirriproduċi d-disinn minn direzzjonijiet 

(angoli) differenti jew f'mumenti ta' żmien differenti jew fi stati differenti. 

 

3.2.2 Forom/mezzi ta' rappreżentazzjoni 

 

Ir-rappreżentazjzoni tad-disinn tista' tkun ippreżentata fil-forma ta': 

a) Tpinġijiet. 

b) Ritratti. 

c) Kull mezz ieħor ta' rappreżentazzjoni viżwali ammess mill-Uffiċċji. 

 

 

 

 

 

1) Definizzjoni ta’ 
Dehra 

2) Forom/mezzi ta' 
rappreżentazzjoni 

3) 
Rakkomandazzjonijiet 

Ġenerali 

 

4) Għal kull tip ta' dehra: 

- Definizzjoni 

- Rekwiżiti 

Rakkomandazzjonijiet 

 

Figura 3 - Struttura tal-Kapitolu tat-Tipi ta' 

Dehriet 
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3.2.3 Rakkomandazzjonijiet ġenerali għat-tipi kollha ta' dehriet 

 

Ir-rakkomandazzjonijiet ġenerali li ġejjin għandhom l-għan li jgħinu l-applikanti jirrappreżentaw 

b'mod korrett id-disinn tagħhom bl-użu ta' tipi ta' dehriet. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma 

applikabbli għat-tipi kollha ta' dehriet: 

a) Hija r-responsabbiltà tal-applikant li jiddivulga l-karatteristiċi tad-disinn bl-iktar mod komplut 

possibbli. Dan probabbli jinkiseb bl-użu tad-dehriet ta' aspett tad-disinn. Madankollu, l-applikant 

jista' jipprovdi dehriet kumplimentari/addizzjonali sabiex jiddivulga ulterjorament il-karatteristiċi 

tad-disinn. 

b) Mhuwiex obbligatorju għall-applikant li jressaq ċertu numru ta' dehriet jew ċertu tip ta' dehra 

sakemm il-karatteristiċi kollha tad-disinn jistgħu jiġu perċepiti b'mod ċar mir-

rappreżentazzjoni(jiet) sottomessi, eż. dehra waħda tista' tkun biżżejjed: 

 

                                                                          

 

 
 
 

c) Id-dehriet iridu jappartjenu kollha għall-istess disinn. 

d) L-applikanti jistgħu jressqu dehra waħda jew iżjed tad-disinn. Kull dehra għandha tintwera 

separatament. 

e) Fil-każ ta' prodotti li jikkonsistu minn ħafna partijiet, tal-inqas dehra waħda għandha 

tippreżenta l-prodott sħiħ. 

 

RCD Nru 002324756-0001 (06.01) (Għamara biex wieħed ipoġġi 

bilqiegħda) Sid: Axmann Investment GmbH 

RCD Nru 002327015-0001 (12.11) (Oqfsa tal-bajsikils) 

Sid: Marcin, Kacper Hajek 

Eżempju  11 - Dehra suffiċjenti 
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3.2.4 Linji gwida għal kull tip ta' dehra 

 

Il-proġett jittratta t-tipi ta' dehriet li ġejjin: 

 

a) Dehriet tal-aspett. 

b) Dehriet li jkabbru parti mid-disinn. 

c) Pożizzjonijiet alternanti. 

d) Dehriet żmuntati. 

e) Dehriet parzjali. 

f) Dehriet sezzjonali. 

g) Sekwenza ta' snapshots. 

h) Kombinazzjoni ta' diversi mezzi ta' rappreżentazzjonijiet viżwali. 

 

a) Dehriet tal-aspett 

 
Definizzjoni: Id-dehriet tal-aspett juru d-disinn minn ċerti direzzjonijiet (angoli) u jinkludu d-

dehriet li ġejjin: dehra minn quddiem, dehra minn fuq, dehra minn isfel, dehra mil-lemin, dehra 

mix-xellug, dehra minn wara u dehriet ta' perspettiva. 
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Rakkomandazzjonijiet: Huwa rrakkomandat li l-applikant iressaq id-dehriet kollha meħtieġa 

sabiex jiddivulga l-karatteristiċi kollha tad-disinn, soġġett għan-numru massimu ta' dehriet 

permessi minn kull Uffiċċju. F'ċerti każijiet dehra waħda tista' tkun biżżejjed. 

 

                        

                      

        

 

 

 

b) Dehriet li jkabbru parti mid-disinn 

 

Definizzjoni: Dehriet imkabbra juru parti waħda ta' disinn globali fuq skala mkabbra. 

 

 

RCD Nru 002325456-0001 (31.00) (Miksers, elettriċi [tal-kċina]) 

Sid: KENWOOD LIMITED 

Eżempju 12 - Dehriet tal-aspett 

Eżempju  13 - Dehra suffiċjenti 

 

 

 

RCD Nru 002319392-0001 (25.04) (Banketti bit-turġien) 

Sid: CDH GROUP (société par actions simplifiée) 

RCD Nru 002327015-0001 (12.11) (Oqfsa tal-bajsikils)  

Sid: Marcin, Kacper Hajek 
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Rekwiżiti: 

- Dehra mkabbra waħda hija aċċettabbli sakemm il-parti mkabbra hija diġà viżibbli 

f'waħda mid-dehriet sottomessi l-oħrajn. 

- Id-dehra li turi l-parti mkabbra tad-disinn għandha tkun ippreżentata f'dehra unika 

separata. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eżempju 15 - Mhux aċċettabbli (l-istess dehra) 

Eżempju 14 - Aċċettabbli (dehriet differenti) 

 

 

 
RCD Nru 001913690-0002 (24.02) (Pjastra b'ħafna reċipjenti tal-PCR) Sid: ABGENE LIMITED  

 

 

Eżempju ta' CP6 (32.00) (Disinji tal-wiċċ) 
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c) Pożizzjonijiet alternanti 

Definizzjoni: Disinji b'pożizzjonijiet alternanti għandhom apparenza li tista' tiġi mmodifikata 

f'diversi konfigurazzjonijiet mingħajr iż-żieda jew it-tneħħija ta' kwalunkwe parti. 

Dawn id-disinji għandhom stadji ddefiniti minn qabel ta' użu b'kull wieħed minnhom li 

jikkorrispondi għal pożizzjoni alternanti. F'ċerti każijiet konfigurazzjonijiet differenti jistgħu 

jirriżultaw fi prodotti differenti bħal fil-każ ta' baskett li jista' jiġi kkonvertit f'xugaman (ara 

eżempju 16). 

Rekwiżiti: 

- Id-dehriet li juru l-konfigurazzjonijiet differenti tad-disinn huma aċċettabbli sakemm l-ebda 

parti ma tiġi miżjuda jew titneħħa. 

- Id-dehriet li juru l-konfigurazzjonijiet differenti tad-disinn għandhom jintwerew 

separatament. 

                             

               

                                                                

 

  

RCD Nru 002257493-0001 (25.02) (Kostruzzjonijiet ta' soqfa) Sid: Glazing Vision Ltd. 

 

  

RCD Nru 000588694-0012 (14.03) (Telefowns ċellulari) Sid: Fujitsu Mobile 

Communications Limited 

 

 

 



Convergence 

 
31 

     

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

RCD Nru 002319814-0001 (06.06) (Għamara tar-rilassament) Sid: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
KAREX Krzysztof Karpiński 

 

  

     

RCD Nru 002329938-0001 (06.01) (Siġġijiet [sedili]) Sid: Stechert Stahlrohrmöbel GmbH 

Eżempju 16 - Pożizzjonijiet alternanti aċċettabbli (dehriet differenti) 

Disinn irreġistrat Kroat Nru D20110100 (03.01) (Basktijiet b'xugaman u portmoni) Sid: KO- 

ART proizvodni, uslužno-servisni i trgovački obrt 
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RCD Nru 000588694-0012 (14.03) (Telefowns ċellulari) Sid: Fujitsu Mobile  

Communications Limited 

Eżempju 17 - Pożizzjonijiet alternanti mhux aċċettabbli (l-istadji ddefiniti minn qabel tal-użu tad-disinn huma murija fl-

istess dehra) 
 

d) Dehriet żmuntati 

 
 
Definizzjoni: Dehriet żmuntati jikkonsistu minn dehriet fejn il-partijiet ta' prodott huma murija 

żmuntati sabiex jiċċaraw kif il-partijiet jeħlu flimkien. 

 

Rekwiżiti: 

 
- Id-dehriet żmuntati għandhom jiġu kkombinati tal-inqas ma' dehra waħda li tirrappreżenta 

l-prodott immuntat (ara eżempju 18 - dehra nru 2 ikkombinata ma' dehra nru 1). 

- F'dawn id-dehriet, il-partijiet kollha ta' prodott iridu jintwerew żmuntati f'dehra unika 

separata (ara eżempju 18 - dehra nru 2). 

- Il-partijiet żmuntati għandhom jintwerew fil-qrib u skond l-ordni tal-immuntar (ara 

eżempju 18 - dehra nru 2). 

 

RCD Nru 002257493-0001 (25.02) (Kostruzzjonijiet ta' soqfa) 

Sid: Glazing Vision Ltd. 
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RCD Nru 001847468-0003 (09.03) (Materjal tal-ippakkjar) Sid: Josefa Colls Llobet 

Disinn irreġistrat Kroat Nru D20140080 (24.01) (Brazzuletti bi stimulatur  

tal-muskoli) Sid: Dominik Žinić 

RCD 001385926-0001 (09.03) (Kontenituri tax-xorb) Sid: Mocktail Beverages, 

Inc. 

 

 

Dehra nru 1 Immuntata                            Dehra nru 2 Żmuntata 

  

  

 

 

Eżempju 18 - Dehriet żmuntati 
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Nota: Il-preżentazzjoni tal-partijiet żmuntati f'dehra addizzjonali tgħin biex id-disinn jinftiehem 

iktar faċilment. Madankollu, l-adattament tal-użu ta' dehriet żmuntati għar-rappreżentazzjoni 

tad-disinn hija mingħajr ħsara għar-restrizzjonijiet previsti mil-liġi Nazzjonali jew Komunitarja fir-

rigward tal-protezzjoni ta' partijiet inviżibbli jew parzjalment viżibbli ta' prodott meta jkun qiegħed 

jintuża. 

e) Dehriet parzjali (dehriet frammentati) 

Definizzjoni: Dehra parzjali hija dehra li turi parti ta' prodott waħidha. Dehra parzjali tista' tiġi 

mkabbra. 

Rekwiżiti: 

- Id-dehriet parzjali għandhom ikunu kkombinati tal-inqas ma' dehra waħda li tirrappreżenta 

l-prodott immuntat (il-partijiet differenti jridu jkunu konnessi ma' xulxin) - ara eżempju 19, 

dehriet nru 2, 3 u 4 ikkombinati ma' dehra nru 1. 

 
Dehra mmuntata nru 1 

 
 

 
Dehra parzjali nru 2 Dehra parzjali nru 3 Dehra parzjali nru 4 

 

 

 

RCD Nru 2038216-0001 (15.01, 23.04) (Filtri tal-arja, kontenituri għall-filtri tal-arja, għall-magni)  

Sid: BMC S.r.l. 

Eżempju 19 - Dehriet parzjali 
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- Dawk l-Uffiċċji li jaċċettaw sett ta' oġġetti bħala prodott uniku wieħed huma ħielsa li 

japplikaw l-istess rekwiżiti. 

 

f) Dehriet sezzjonali 

 

Definizzjoni: Dehriet sezzjonali huma porzjonijiet parzjali li jikkumplimentaw dehriet tal-aspett 

billi jillustraw karatteristika jew karatteristiċi tal-apparenza tal-prodott bħall-kontorn, il-wiċċ, il-

forma jew il-konfigurazzjoni tal-prodott. 

 
Rekwiżiti: 

 
-  Rappreżentazzjonijiet b'indikazzjonijiet tekniċi, bħal linji assjali jew daqsijiet 

(dimensjonijiet), numri, eċċ mhumiex aċċettabbli. 

- Id-dehra sezzjonali għandha, b'mod mhux ambigwu, tkun dehra tal-istess disinn. 

- Dehriet sezzjonali ma għandhomx jitressqu mingħajr dehriet oħrajn tradizzjonali bħal 

dehriet tal-aspett.   

  

                             

 

 

     

 

 

 

 

Eżempju 20 - Dehriet sezzjonali 

Disinn irreġistrat ta’ BX Nru 38478-0002 (23.02) (Sinkijiet) Sid: Maan Amsterdam Holding BV 

 

 

  

Disinn irreġistrat Spanjol Nru I0152702-D (01.01) (Gallettini) Sid:CUETARA, S.L.  
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Nota: Iż-żieda ta' dehriet sezzjonali tista' tgħin biex id-disinn jinftiehem iktar faċilment. 

Madankollu, l-adegwatezza ta' dehriet bħal dawn biex jirrappreżentaw id-disinn hija mingħajr 

ħsara għar-restrizzjonijiet previsti mil-liġi Nazzjonali jew Komunitarja fir-rigward tal-protezzjoni 

tal-partijiet inviżibbli jew parzjalment viżibbli ta' prodott meta jkun qiegħed jintuża.  

 

g) Sekwenza ta' snapshots (disinn animat) 

 

Definizzjoni: Snapshots huma sekwenza qasira ta' dehriet użati biex juru disinn animat wieħed 

f'mumenti speċifiċi differenti fiż-żmien, fi progressjoni li tista' tinftiehem b'mod ċar. Dan japplika 

għal: 

- Ikona animata (disinn li jikkonsisti minn sekwenza) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Interfaċċa tal-utent grafiku animat (disinn ta' interfaċċa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eżempju 21 - Ikoni animati aċċettabbli 

 

RCD Nru 2085894-0014 (14.04) (Displejs tal-iskrin animati) Sid: NIKE Innovate C.V. 

 

RCD Nru 001068001-0002 (14.04) (Ikoni, Ikoni animati, Displejs u ikoni tal-iskrin) Sid: Deutsche Telekom AG 
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Rekwiżiti: 

- Fil-prinċipju, id-dehriet kollha ta' ikona animata u interfaċċa tal-utent grafiku jeħtieġu jkunu 

relatati viżwalment, li jfisser li dawn irid ikollhom karatteristiċi komuni. 

- Hija r-responsabbiltà tal-applikant li jinnumera d-dehriet b'mod li jagħti perċezzjoni ċara tal-

moviment/progressjoni. 

 
Nota: Klipp tal-vidjow huwa mod potenzjali kif tirrappreżenta disinji bħal dawn (għaliex dan 

jippermetti li s-sekwenza tal-moviment tidher u tkun apprezzata viżwalment), għalkemm il-mezzi 

tekniċi għat-tressiq ta' disinn permezz tas-sottomissjoni ta' klipp tal-vidjow għadhom mhux 

disponibbli. 

h) Kombinazzjoni ta' diversi mezzi ta' rappreżentazzjoni viżwali 

 

Rakkomandazzjoni: 

Disinn għandu jkun rappreżentat bl-użu ta' format viżwali wieħed biss (tpinġija jew ritratt) sabiex 

jiġi evitat li jiġu divulgati aspetti li jikkontribwixxu għal impressjoni globali differenti. Fejn jintużaw 

diversi rappreżentazzjonijiet ta' disinn, kull waħda trid tkun relatata b'mod ċar u ovvju mal-istess 

disinn u tkun konsistenti meta tqabbel il-karatteristiċi divulgati. 

 

RCD Nru 001282388-0031 (14.04) (Interfaċċi tal-utent grafiċi animati għal skrin tad-displej jew parti minnu) Sid: Sony Corporation 

Eżempju 22 - Interfaċċa tal-utent grafiku animat  
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Eżempju ta' CP6 (21.01) (Vetturi [ġugarelli]) 

Eżempju 23 - Kombinazzjoni mhux aċċettabbli 

 

3.3. Objettiv 3 - Sfond newtrali 

Analiżi estensiva tal-prattiki tal-Uffiċċji dwar l-isfond newtrali ddeterminat li, għalkemm l-Uffiċċji 

jeħtieġu li l-applikazzjonijiet tad-disinn jkunu riprodotti fuq sfond newtrali, ma kien hemm l-ebda 

approċċ komuni fosthom fl-interpretazzjoni tal-kunċett ta' sfond newtrali. Din is-sitwazzjoni 

ppreveniet l-istabbiliment ta' rekwiżiti ċari u armonizzati li suppost jgħinu l-applikanti bil-mod kif 

jirrappreżentaw id-disinji tagħhom b'mod korrett fuq sfond newtrali madwar l-UE. 

Għalhekk, sabiex jiġi vvalutat jekk sfond huwiex newtrali, l-aspetti li ġejjin għandhom jittieħdu 

inkunsiderazzjoni: il-kuluri, il-kuntrast u d-dellijiet. 

                                    

 
 
 
 

3.3.1 Rekwiżiti relatati mal-isfond ikkulurit 

 

a) Kulur wieħed jew predominanti fi sfond dejjem jiġi aċċettat jekk jispikka kontra l-kuluri tad-

disinn. 

1) Kuluri 2) Contrast 3) Shadows 

Figura 4 - Struttura tal-kapitolu ta' Sfond Newtrali 
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Disinn Awstrijakk li skada Nru 1747/1999 (01.01) (Lolipop tas-silġ) Sid: 

Schöller Lebensmittel GMBH & O. KG 

RCD Nru 001390298-0001 (15.05) (Magni tal-ħasil [parti minn]) Sid: 

BSH Hausgeräte GmbH 

 

Eżempju 24 - Sfond b'kulur wieħed aċċettabbli 

                                                                                                                       

 

Eżempju 25 - Sfond b'kulur wieħed mhux aċċettabbli  

                                                

 

  

Eżempju ta' CP6 (22.05) (Lixka għas-sajd) 

 

Eżempju ta' CP6 (09.02) (Jerricans) 

  

Eżempju 26 - Sfond b'kulur predominanti aċċettabbli 

RCD Nru 002333484-0001  

(02.02) (Ilbies sportiv) Sid: La Hoya Lorca - Club de fútbol 

Disinn skadut Grieg Nru 20040600136-0001 (11.01) 

(Brazzuletta) Sid: Maria Mantzagrioti Meimaridi 
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b) Gradwazzjoni ta' kulur u iktar minn kulur wieħed fi sfond huwa aċċettabbli jekk id-disinn jista' 

jiġi distint b'mod ċar. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Eżempju 27 - Sfond b'kulur predominanti mhux aċċettabbli 

 

Eżempju ta' CP6 (01.01) (Kejkijiet) 

 

Eżempju 28 - Sfond ikkulurit bi gradwazzjoni ta' kuluri/b'iktar minn kulur wieħed aċċettabbli 

 

RCD Nru 001387476-0001 (09.01) (Fliexken)  

Sid: Vandemoortele Lipids, naamloze vennootschap 

Disinn irreġistrat Franċiż Nru 955805-0005 (09.07)  

(Kaver għal flixkun tal-fwieħa) Sid: SNIC SARL 

 

 

 
Disinn irreġistrat Daniż Nru 2013 00008 

(23.01) (Vitien) Sid:Line Nymann, Emilie Kampmann, 

Nadja Ibsen, Pernille Hinborg 
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3.3.2 Rekwiżiti relatati mal-kuntrast 

 

a) Il-karatteristiċi kollha tad-disinn għandhom ikunu viżibbli b'mod ċar. 

 

b) Il-kuntrast huwa meqjus insuffiċjenti meta l-kulur tal-isfond u d-disinn huma simili u 

parzjalment ikanġu f'xulxin. Ir-riżultat huwa li mhux il-partijiet kollha tad-disinn sejjer ikollhom 

biżżejjed kuntrast mal-isfond (jiġifieri mhuwiex ċar fejn il-prodott jispiċċa u l-isfond jibda). 

 

c) Kultant sfond iktar skur jgħin meta d-disinn huwa ċar jew pallidu u viċe versa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

Eżempju 29 - Kuntrast suffiċjenti 

 

Disinn irreġistrat ta' BX Nru 38895-00 (25.03)  

(Barrakka) Sid: Herman Lankwarden 

 

Disinn Portugiż li skada Nru 420-0006 (06.01) 

(Siġġijiet) Sid: Abril Mobiliário 
Eżempju ta' CP6 (06.01) (Siġġijiet) 

Disinn ta' RCD li skada Nru 000234265-0001 (09.01) 

(Fliexken) Sid: Torgovy Dom Aroma (ZAO) 

   

Eżempju 30 - Kuntrast insuffiċjenti 
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3.3.3 Rekwiżiti relatati mad-dellijiet/riflessjonijiet 

 

a) Id-dellijiet jew ir-riflessjonijiet huma aċċettabbli sakemm il-karatteristiċi kollha tad-disinn 

jibqgħu viżibbli. 

 
b) Dellijiet jew riflessjonijiet mhumiex aċċettabbli meta s-suġġett tal-protezzjoni tad-disinn, fi 

kwalunkwe mid-dehriet mressqa, ma jistax jiġi determinat b'mod mhux ambigwu. 

 

Dan jista' jseħħ meta: 

 
- il-kuntrast ta' kulur mad-disinn huwa limitat; 

- id-dellijiet ma jippermettux l-apprezzament tal-karatteristiċi kollha tad-disinn, pereżempju 

għaliex jinterferixxu ma', jew jaħbu partijiet tad-disinn jew joħolqu distorsjoni tal-kontorn 

tad-disinn. 

 

                                        

 

 

                                             

 

Disinn irreġistrat Daniż Nru 2013 00030 (08.05, 

08.08) (Ħowlder) Sid:KITCINO ApS 

Disinn irreġistrat Daniż Nru 2013 00057 (11.01) 

(Ġojjelli) Sid: House of Hearing 

Eżempju 31 - Dellijiet aċċettabbli 

 

Disinn irreġistrat Daniż Nru 2013 00069 (12.11) 

(Bajsikil bir-roti għall-ġarr tal-merkanzija) Sid: 3PART A/S 
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Eżempju ta' CP6 (11.02) (Vażuni tal-fjuri) 

 

Eżempju ta' CP6 (14.01) (Kuffji) 

 
Eżempju 32 - Dellijiet mhux aċċettabbli 

 

 

 

Eżempju 33 - Riflessjonijiet aċċettabbli 

 

 

Eżempju ta' CP6 (11.01) (Ċrieket tas-swaba') 

 

Eżempju ta' CP6 (07.01) (Skutelli tal-frott) 

 

 
 

Eżempju 34 - Riflessjonijiet mhux aċċettabbli 

 

Eżempju ta' CP6 (07.01) (Skutelli tal-frott) 
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3.4. Objettiv 4 - Format tad-dehriet 

 

Analiżi fil-fond tad-dispożizzjonijiet legali tal-Uffiċċji ddeterminat li wħud għandhom 

restrizzjonijiet legali rigward l-istandards tal-kwalità meħtieġa għall-applikazzjonijiet li jirċievu 

permezz ta' mezzi elettroniċi u fuq karta. Minħabba li mhuwiex possibbli li tintlaħaq prattika 

komuni dwar dan is-suġġett minħabba l-eżistenza tar-restrizzjonijiet legali, twettaq studju 

referenzjarju u r-riżultati tiegħu huma mogħtija fl-aħħar ta' dan id-dokument (l-Annessi 1 u 2). 

Barra minn hekk, sabiex l-utenti jifhmu aħjar l-aħjar mod kif jirriproduċu d-disinji tagħhom, hawn 

taħt huma mogħtija r-rakkomandazzjonijiet għar-rappreżentazzjonijiet tad-disinji mressqa fil-

forma ta' tpinġijiet u/jew ritratti. 

 

3.4.1 Rakkomandazzjonijiet tal-kwalità għar-rappreżentazzjonijiet tad-disinji 

ppreżentati fil-forma ta' tpinġijiet u/jew ritratti 

 

a) Fil-forma ta' tpinġijiet: It-tpinġijiet għandhom ikunu ta' kwalità tajba sabiex l-immaġnijiet jiġu 

mpinġija b'linji kontinwi ċari u skuri. Ir-rappreżentazzjonijiet għandhom ikunu jistgħu jiġu 

riprodotti sabiex il-karatteristiċi tad-disinn jibqgħu viżibbli b'mod ċar. 

 

Għalhekk, fir-rappreżentazzjonijiet għandu jiġi evitat dan li ġej: 

 
- Linji ta' kwalità ħażina. 

- Linji sfukati. 

- Pixilation sostanzjali. 

- Linji li jkanġu biex jifformaw partijiet suwed u mhux definiti sew. 

- Tpinġijiet li huma eċċessivament żgħar jew kbar. 

- Tpinġijiet b'sinjali ta' tħassir jew korrezzjoni. 

 

b) Fil-forma ta' ritratti: Ir-rappreżentazzjonijiet tad-disinn ippreżentati fil-forma ta' ritratti 

għandhom ikunu ta' kwalità tajba. Id-disinn irid jintwera b'tali mod li l-karatteristiċi kollha tad-

disinn muri huma viżibbli b'mod ċar u adattati għar-riproduzzjoni. Sabiex tiġi ggarantita l-kwalità 

tar-rappreżentazzjonijiet bir-ritratti, dan li ġej għandu jiġi evitat: 

 

- Partijiet mhux iddefiniti sew minħabba nuqqas ta' dawl. 

- Riflessi fuq uċuħ li jleqqu, li jirriflettu jew trasparenti. 

- Sfukar (sakemm ma jintużax bħala rinunzja ta' pretensjoni). 

- Kuntrast fqir. 
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- Tħassir jew korrezzjonijiet ovvji. 

 

3.4.2 Studju referenzjarju dwar: 

 

a) Applikazzjoni ta' Disinn fuq Karta (Anness 1) 

 

- Rappreżentazzjoni tad-disinn fuq karta (eż. id-daqs tal-folja separata u rekwiżiti oħrajn). 

- In-numru massimu ta' disinji għal kull applikazzjoni u n-numru massimu ta' dehriet għal kull 

disinn; 

- In-numru ta' rappreżentazzjonijiet sottomessi għal kull folja. 

- In-numru ta' rappreżentazzjonijiet għal kull dehra. 

- Indikazzjoni tan-numru ta' dehriet. 

- Aċċettazzjoni tad-deskrizzjonijiet fir-rappreżentazzjoni eż. id-dehra minn quddiem, id-dehra 

minn wara. 

- Aċċettazzjoni ta' tpinġijiet tekniċi, test spjegatorju, kliem jew simboli fir-rappreżentazzjoni. 

- In-numru ta' kopji meħtieġa. 

- Id-dimensjonjiet f'cm tar-rappreżentazzjoni ta' ritratti u tpinġijiet f'applikazzjonijiet uniċi u 

multipli (minimi u massimi) 

 

b) Applikazzjoni ta' Disinn Elettronika (Anness 2) 

 

- In-numru massimu ta' dehriet ma' kull dokument mehmuż. 

- In-numru massimu ta' disinji mtellgħin għal kull applikazzjoni u n-numru massimu ta' dehriet 

mtellgħin għal kull disinn. 

- It-tip ta' format tal-fajl. 

- Il-limitu totali tad-daqs tal-applikazzjoni. 

- Il-limitu tad-daqs għal kull dehra. 

- Ir-riżoluzzjoni minima u massima (dpi). 

- L-uffiċċji b'sistema ta' preżentata elettronika. 
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ANNESS 1: L-applikazzjonijiet riċevuti bil-karta 

 

Rappreżentazzjoni 

tad-disinn fuq karta 

(eż id-daqs tal-folja 

separata u rekwiżiti 

oħrajn) 

In-numru 

massimu ta' 

disinji għal 

kull 

applikazzjo

ni 

In-numru 

massimu ta' 

dehriet 

imressqa 

għal kull 

disinn 

In-numru ta' 

rappreżentazzjonijiet 

li jistgħu jiġu 

sottomessi għal kull 

folja 

Kull rappreżentazzjoni 

tikkorrispondi għal 

dehra waħda? 

Id-dimensjonijiet tar-

rappreżentazzjoni 

fuq ritratti u tpinġijiet 

f'applikazzjoni waħda 

u multipla (minimi u 

massimi) 

In-numru 

ta' dehriet 

huwa 

indikat? 

Huma permessi 

deskrizzjonijiet tat-tipi 

ta' dehriet, eż. id-dehra 

minn quddiem, id-

dehra minn wara? 

Huma permessi 

tpinġijiet tekniċi, 

test spjegattiv, 

kliem jew simboli 

fir-

rappreżentazzjoni? 

In-numru ta' 

Kopji 

meħtieġa 

BG A4 (29.7 cm x 21 cm) 
L-Ebda 

Limitu 

Mass. 

7 Dehriet 
6 Iva 

Min. 3 cm x 4 cm u 

14 cm x 24 cm 
Iva Iva Le 

Żewġ kopji ta' 

kull 

rappreżentazzj

oni 

BX 

 

A4   

 

50 
L-Ebda 

Limitu 
24 repr. Iva 

Min. 4 cm x 4 cm u 

Mass. 16 cm x 24 cm 
Le Iva Le 

Tlett kopji ta' 

kull 

rappreżentazzj

oni inkluża 

kopja waħda 

fuq 

applikazzjoni 

bil-karta. 

CH A4 
L-Ebda 

Limitu 

L-Ebda 

Limitu 

Diversi dehriet huma 

possibbli 
Iva Mass: A4 Iva 

Iva, iżda maġenb l-

istampa 
Le 

Kopja waħda 

biss 

CY A4 (29.7 cm x 21 cm) 50 
L-Ebda 

Limitu 
 

Iva Mass: 6 cm x 6 cm Iva Iva Iva 
Kopja waħda 

biss 
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Rappreżentazzjoni 

tad-disinn fuq karta 

(eż id-daqs tal-folja 

separata u rekwiżiti 

oħrajn) 

In-numru 

massimu ta' 

disinji għal 

kull 

applikazzjo

ni 

In-numru 

massimu ta' 

dehriet 

imressqa 

għal kull 

disinn 

In-numru ta' 

rappreżentazzjonijiet 

li jistgħu jiġu 

sottomessi għal kull 

folja 

Kull rappreżentazzjoni 

tikkorrispondi għal 

dehra waħda? 

Id-dimensjonijiet tar-

rappreżentazzjoni 

fuq ritratti u tpinġijiet 

f'applikazzjoni waħda 

u multipla (minimi u 

massimi) 

In-numru 

ta' dehriet 

huwa 

indikat? 

Huma permessi 

deskrizzjonijiet tat-tipi 

ta' dehriet, eż. id-dehra 

minn quddiem, id-

dehra minn wara? 

Huma permessi 

tpinġijiet tekniċi, 

test spjegattiv, 

kliem jew simboli 

fir-

rappreżentazzjoni? 

In-numru ta' 

Kopji 

meħtieġa 

CZ 
L-Ebda Limitu, 

rakkomandazzjoni A4 

L-Ebda 

Limitu 

L-Ebda 

Limitu 
L-Ebda Limitu Iva L-Ebda Limitu Iva Iva, fuq folja separata Le 

Ħames kopji 

ta' kull 

rappreżentazzj

oni 

DE 

Id-disinn għandu jkun 

riprodott fuq il-formoli 

uffiċjali (A4) 

100 
Mass. 

10 dehriet 

L-ebda limitu. 

Madankollu, għal kull 

disinn f'applikazzjoni 

multipla trid tintuża 

formola separata. 

Skont § 7 III 3 Disinn 

(Regolament dwar l-

Implimentazzjoni tad-

Disinn) rappreżentazzjoni 

waħda għandha turi biss 

dehra waħda tad-disinn 

(mhux 2 oġġetti tal-istess 

disinn f'dehra waħda) - 

iżda mhux dehra f'forma 

standardizzata. 

Min:3 cm x 3 cm 

Iva, dawn 

iridu jiġu 

indikati. 

Le. Dan irid jiġi spjegat 

f'deskrizzjoni separata. 
Le 

Sett wieħed 

huwa 

biżżejjed. L-

ebda kopja 

mhija 

meħtieġa. 

DK L-Ebda Limitu 
L-Ebda 

Limitu 

L-Ebda 

Limitu 
L-Ebda Limitu Iva L-Ebda Limitu Iva Le Le 

Kopja waħda 

biss 

EE A4 (29.7 cm x 21 cm) 
L-Ebda 

Limitu 

L-Ebda 

Limitu 
L-Ebda Limitu Iva L-Ebda Limitu Iva Le Le 

Żewġ kopji ta' 

kull 

rappreżentazzjon 
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Rappreżentazzjoni 

tad-disinn fuq karta 

(eż id-daqs tal-folja 

separata u rekwiżiti 

oħrajn) 

In-numru 

massimu ta' 

disinji għal 

kull 

applikazzjo

ni 

In-numru 

massimu ta' 

dehriet 

imressqa 

għal kull 

disinn 

In-numru ta' 

rappreżentazzjonijiet 

li jistgħu jiġu 

sottomessi għal kull 

folja 

Kull rappreżentazzjoni 

tikkorrispondi għal 

dehra waħda? 

Id-dimensjonijiet tar-

rappreżentazzjoni 

fuq ritratti u tpinġijiet 

f'applikazzjoni waħda 

u multipla (minimi u 

massimi) 

In-numru 

ta' dehriet 

huwa 

indikat? 

Huma permessi 

deskrizzjonijiet tat-tipi 

ta' dehriet, eż. id-dehra 

minn quddiem, id-

dehra minn wara? 

Huma permessi 

tpinġijiet tekniċi, 

test spjegattiv, 

kliem jew simboli 

fir-

rappreżentazzjoni? 

In-numru ta' 

Kopji 

meħtieġa 

ES A4 50 
Mass. 

7 dehriet 
7 Iva 26.2 cm x 17cm Iva Le Parti superjuri 

Kopja waħda 

biss 

FI A4 
L-Ebda 

Limitu 

L-Ebda 

Limitu 
L-Ebda Limitu Iva 

L-ebda limitazzjoni 

minima ma għandha 

tkun viżibbli mass. A4 

Iva Le Le 
Żewġ kopji 

inklużi 

FR A4 (29.7 cm x 21 cm) 100 
L-Ebda 

Limitu 
1 Iva 

Min:8 cm mill-inqas 

f'waħda mid-

dimensjonijiet                                                                                    

Mass:15 cm bi 18 cm 

Iva Le 
Għall-Klassi 1908 

biss 

Żewġ kopji ta' 

kull 

rappreżentazzj

oni 

GR A4 50 

L-ebda 

limitazzjoni 

għan-numru 

ta' dehriet 

għal kull 

disinn 

N/A Iva Mass:16 cm x 16 cm Iva Le 

Mhuwa permess l-

ebda test. L-ebda 

simboli grafiċi fir-

rappreżentazzjonijiet. 

Tpinġijiet tekniċi 

huma aċċettati 

sakemm dawn ma 

jkunx fihom test. 

L-ebda fotokopja 

mhija aċċettata, 

l-ebda ritratt 

minn polaroid 

films mhuwa 

aċċettat, l-

immaġnijiet iridu 

jkunu adattati 

għal 

pubblikazzjoni 

offset 
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Rappreżentazzjoni 

tad-disinn fuq karta 

(eż id-daqs tal-folja 

separata u rekwiżiti 

oħrajn) 

In-numru 

massimu ta' 

disinji għal 

kull 

applikazzjo

ni 

In-numru 

massimu ta' 

dehriet 

imressqa 

għal kull 

disinn 

In-numru ta' 

rappreżentazzjonijiet 

li jistgħu jiġu 

sottomessi għal kull 

folja 

Kull rappreżentazzjoni 

tikkorrispondi għal 

dehra waħda? 

Id-dimensjonijiet tar-

rappreżentazzjoni 

fuq ritratti u tpinġijiet 

f'applikazzjoni waħda 

u multipla (minimi u 

massimi) 

In-numru 

ta' dehriet 

huwa 

indikat? 

Huma permessi 

deskrizzjonijiet tat-tipi 

ta' dehriet, eż. id-dehra 

minn quddiem, id-

dehra minn wara? 

Huma permessi 

tpinġijiet tekniċi, 

test spjegattiv, 

kliem jew simboli 

fir-

rappreżentazzjoni? 

In-numru ta' 

Kopji 

meħtieġa 

HR 

A4(29.7 cm x 21 cm); Id-

disinn għandu jkun 

riprodott fuq karta bajda u 

jew ikkupjat jew stampat 

direttament fuqha. 

Rappreżentazzjonijiet 

grafiċi jew fotografiċi ta' 

disinn għandhom ikollhom 

angoli retti u truf dritti, ma 

għandhomx ikunu mitwija, 

immarkati jew konnessi 

mal-formola 

b'perforazzjonijiet. 

L-Ebda 

Limitu 

Mass. 

6 Dehriet 
1 Iva 

Min: 4 cm x 4 cm; 

Mass: 

26.2 cm x 17 cm; 

għandu jitħalla marġini 

ta' mill-inqas 

2.5 ċentimetri fuq in-

naħa tax-xellug. 

Iva Le Le 
Kopja waħda 

biss 

HU A4 50 
L-Ebda 

Limitu 

L-ebda limitu fuq numri 

iżda hemm rekwiżiti tad-

daqsijiet minimi u massimi 

(ara Dimensjonijiet tar-

rappreżentazzjoni).  

Jekk folja fiha iktar 

minnrappreżentazzjoni 

waħda, għandu jkun 

hemm spazju ċar bejn kull 

rappreżentazzjoni 

(minimu ta' 2 cm). 

Ir-rappreżentazzjoni 

għandha   

tippreżenta d-disinn 

b'mod mhux ambigwu 

Ritratti:Min:3 cm x 4 c

m 

Mass:12 cm x 15 cm 

Rappreżentazzjoni 

grafika:Mass:A4 

Spazju fuq il-parti ta' 

fuq ta' kull folja tal-

karta (2.5 cm) 

Iva 

Le -Ir-rappreżentazzjoni ma 

jistax ikollha  

 linji miżjudin li minħabba 

fihom id-disinn ma jinftihemx 

sew bħal linji miksurin, linji li 

jissallbu jew kwalunkwe 

kummenti spjegattivi jew 

titoli. Ara d-dispożizzjoni 

legali tal-HIPO: Digriet 

Nru 19/2011 dwar ir-rekwiżiti 

formali dettaljati. 

Le -  

Ara d-

dispożizzjonijiet legali 

tal-HIPO:   

Digriet Nru 19/2011 

dwar ir-rekwiżiti 

formali dettaljati 

Kopja waħda 
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Rappreżentazzjoni 

tad-disinn fuq karta 

(eż id-daqs tal-folja 

separata u rekwiżiti 

oħrajn) 

In-numru 

massimu ta' 

disinji għal 

kull 

applikazzjo

ni 

In-numru 

massimu ta' 

dehriet 

imressqa 

għal kull 

disinn 

In-numru ta' 

rappreżentazzjonijiet 

li jistgħu jiġu 

sottomessi għal kull 

folja 

Kull rappreżentazzjoni 

tikkorrispondi għal 

dehra waħda? 

Id-dimensjonijiet tar-

rappreżentazzjoni 

fuq ritratti u tpinġijiet 

f'applikazzjoni waħda 

u multipla (minimi u 

massimi) 

In-numru 

ta' dehriet 

huwa 

indikat? 

Huma permessi 

deskrizzjonijiet tat-tipi 

ta' dehriet, eż. id-dehra 

minn quddiem, id-

dehra minn wara? 

Huma permessi 

tpinġijiet tekniċi, 

test spjegattiv, 

kliem jew simboli 

fir-

rappreżentazzjoni? 

In-numru ta' 

Kopji 

meħtieġa 

IE A4 100 
L-Ebda 

Limitu 
1 Iva 

Min. 9 cm x 12 cm  

Mass. 18 cm x 24 cm 
Iva Iva Le Iva 

IS A4 (21 cm x 29.7 cm) 
L-Ebda 

Limitu 

L-Ebda 

Limitu 
L-Ebda Limitu Iva 

L-ebda daqs minimu, 

massimu 

21 cm x 29.7 cm 

Iva 

Għal skopijiet ta' 

spjegazzjoni, l-

illustrazzjonijiet jistgħu 

jingħataw tikketti deskrittivi 

(eż "lfuq", "l isfel", "sezzjoni 

trasversali") 

Le 

Għandhom 

jiġu sottomessi 

żewġ kopji ta' 

kull 

illustrazzjoni 

ta' disinn 

IT A4 
L-Ebda 

Limitu 

L-Ebda 

Limitu 
1 Iva 

Daqs A4 

(29.7 x 21 cm) 
Iva Iva Le 

Kopja waħda 

biss 

LT A4 100 
L-Ebda 

Limitu 
1 Iva 

Mass: 

200 mm x 150 mm  

(= 20 cm x 15 cm) 

Iva Le Le 

Tlett kopji ta' 

kull dehra tad-

disinn. 

LV A4 
L-Ebda 

Limitu 

L-Ebda 

Limitu 

Fil-każ ta' diversi 

rappreżentazzjonijiet 

għandu jkun hemm spazji 

vojta ta' 2 cm bejn kull 

rappreżentazzjoni 

Iva 
Min:9 cm x 12 cm  

Mass: format A4 
Iva Le Le 

Għandhom jiġu 

sottomessi żewġ 

kopji ta' kull 

illustrazzjoni ta' 

disinn 
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Rappreżentazzjoni 

tad-disinn fuq karta 

(eż id-daqs tal-folja 

separata u rekwiżiti 

oħrajn) 

In-numru 

massimu ta' 

disinji għal 

kull 

applikazzjo

ni 

In-numru 

massimu ta' 

dehriet 

imressqa 

għal kull 

disinn 

In-numru ta' 

rappreżentazzjonijiet 

li jistgħu jiġu 

sottomessi għal kull 

folja 

Kull rappreżentazzjoni 

tikkorrispondi għal 

dehra waħda? 

Id-dimensjonijiet tar-

rappreżentazzjoni 

fuq ritratti u tpinġijiet 

f'applikazzjoni waħda 

u multipla (minimi u 

massimi) 

In-numru 

ta' dehriet 

huwa 

indikat? 

Huma permessi 

deskrizzjonijiet tat-tipi 

ta' dehriet, eż. id-dehra 

minn quddiem, id-

dehra minn wara? 

Huma permessi 

tpinġijiet tekniċi, 

test spjegattiv, 

kliem jew simboli 

fir-

rappreżentazzjoni? 

In-numru ta' 

Kopji 

meħtieġa 

MT A4 1 7 1 Iva 
Min. 6 cm x 6 cm  

Mass. 16 cm x 18 cm 
Iva Iva Le Kopja waħda 

NO A4 
L-Ebda 

Limitu 

L-Ebda 

Limitu 
L-Ebda Limitu Iva 

Id-dimensjoni tar-

rappreżentazzjonijiet 

għandha tkun mill-

inqas 3 cm  

Min: 5 mm wiesa' 

Iva Le Le 
Kopja waħda 

biss 

PL A4 10 
L-Ebda 

Limitu 
L-Ebda Limitu Iva 

Min.: 5 cm x 5 cm. 

Mass. 13 cm x 18 cm 

Iva Le Le Kopja waħda 

PT 

A4 (Id-disinn għandu 

jkun riprodott fuq karta 

bajda opaka (A4) u jew 

ikkupjat jew stampat 

direttament fuqha. Il-

folji tal-karti ma 

għandhomx ikunu 

mitwija jew stejpiljati) 

100 
Mass. 

7 dehriet 

L-ewwel preferenza 

għal folja 
Iva 

Ritratti: id-dimensjoni tar-

rappreżentazzjonijiet 

għandha tkun mill-inqas 

10 cm x 15 cm;Tpinġijiet: 

marġini ta' mill-inqas 

2.5 cm għandu jitħalla fuq 

ix-xellug, 1.5 cm fuq il-

lemin, 2.5 cm fuq il-parti 

ta' fuq u 1 cm fil-qiegħ 

Iva 

LE - naċċettaw id-

deskrizzjoni 

separatament 

Le 
Kopja waħda 

biss 
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Rappreżentazzjoni 

tad-disinn fuq karta 

(eż id-daqs tal-folja 

separata u rekwiżiti 

oħrajn) 

In-numru 

massimu ta' 

disinji għal 

kull 

applikazzjo

ni 

In-numru 

massimu ta' 

dehriet 

imressqa 

għal kull 

disinn 

In-numru ta' 

rappreżentazzjonijiet 

li jistgħu jiġu 

sottomessi għal kull 

folja 

Kull rappreżentazzjoni 

tikkorrispondi għal 

dehra waħda? 

Id-dimensjonijiet tar-

rappreżentazzjoni 

fuq ritratti u tpinġijiet 

f'applikazzjoni waħda 

u multipla (minimi u 

massimi) 

In-numru 

ta' dehriet 

huwa 

indikat? 

Huma permessi 

deskrizzjonijiet tat-tipi 

ta' dehriet, eż. id-dehra 

minn quddiem, id-

dehra minn wara? 

Huma permessi 

tpinġijiet tekniċi, 

test spjegattiv, 

kliem jew simboli 

fir-

rappreżentazzjoni? 

In-numru ta' 

Kopji 

meħtieġa 

RO A4 100 
L-Ebda 

Limitu 
Min. 1, mass12 Iva 

Min: 60 mm x 60 mm 

jew multiplu ta' dan 

(min. 6 cm x 6 cm)  

Mass:180 mm x 240 m

m (18 cm x 24 cm) 

Iva 
Għall-mument, le iżda 

jista' jkun aċċettabbli 
Le 

Tlett kopji ta' 

kull 

rappreżentazzj

oni inkluża 

kopja waħda 

fuq 

applikazzjoni 

bil-karta. 

SE A4 
L-Ebda 

Limitu 

L-Ebda 

Limitu 
L-Ebda Limitu Iva Mass: A4 Iva 

Iva, għal skopjiet ta' 

spjegazzjoni 
Le 

Kopja waħda 

biss 

SI Indefinit 
L-Ebda 

Limitu 

Mass. 

6 dehriet 
L-Ebda Limitu Iva 

Min: 3 cm x 3 cm   

Mass: 16 cm x 16 cm 
Iva Le Le 

3 kopji ta' kull 

rappreżentazzj

oni 

SK Min: A6 Mass: A4 
L-Ebda 

Limitu 

L-Ebda 

Limitu 
Mhux determinat Iva Min: A6 Mass: A4 Iva Le Le Tlett kopji 
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Rappreżentazzjoni 

tad-disinn fuq karta 

(eż id-daqs tal-folja 

separata u rekwiżiti 

oħrajn) 

In-numru 

massimu ta' 

disinji għal 

kull 

applikazzjo

ni 

In-numru 

massimu ta' 

dehriet 

imressqa 

għal kull 

disinn 

In-numru ta' 

rappreżentazzjonijiet 

li jistgħu jiġu 

sottomessi għal kull 

folja 

Kull rappreżentazzjoni 

tikkorrispondi għal 

dehra waħda? 

Id-dimensjonijiet tar-

rappreżentazzjoni 

fuq ritratti u tpinġijiet 

f'applikazzjoni waħda 

u multipla (minimi u 

massimi) 

In-numru 

ta' dehriet 

huwa 

indikat? 

Huma permessi 

deskrizzjonijiet tat-tipi 

ta' dehriet, eż. id-dehra 

minn quddiem, id-

dehra minn wara? 

Huma permessi 

tpinġijiet tekniċi, 

test spjegattiv, 

kliem jew simboli 

fir-

rappreżentazzjoni? 

In-numru ta' 

Kopji 

meħtieġa 

TR A4 
L-Ebda 

Limitu 

L-Ebda 

Limitu 
Mass. 4 Iva 

Min:8 cm x 8 cm  

Mass:16 cm x 16 cm 
Iva Le Le 

Kopja waħda 

biss 

UK A4 

 

Mass. 7 

dehriet 
1 

  

Le 

Iva. Il-figuri li juru d-

disinn għandhom ikunu 

illustrati f'pożizzjoni 

wieqfa b'kull figura 

ddisinjata kif xieraq 

(pereżempju, dehra ta' 

perspettiva, dehra minn 

quddiem,dehra mill-ġenb 

eċċ) 

Le. Kopja sezzjoni 

trasversali Il-qisien 

jew speċifikazzjonijiet 

tekniċi oħrajn ma 

għandhomx ikunu 

inklużi fir-

rappreżentazzjonijiet.  

 

Kopja waħda 

biss 

WIPO A4 100 L-ebda limitu 
Diversi dehriet huma 

possibbli 
Iva 

Min. 3 cm x 3 cm 

Mass. 16 cm x 16 cm 

Iva 
Le, naċċettaw id-

didaskalija separatament 

Le. Il-qisien jew 

kwalunkwe 

speċifikazzjoni 

teknika oħra ma 

għandhiex tkun 

inkluża fir-

rappreżentazzjonijiet. 

Kopja waħda 

biss 
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Rappreżentazzjoni 

tad-disinn fuq karta 

(eż id-daqs tal-folja 

separata u rekwiżiti 

oħrajn) 

In-numru 

massimu ta' 

disinji għal 

kull 

applikazzjo

ni 

In-numru 

massimu ta' 

dehriet 

imressqa 

għal kull 

disinn 

In-numru ta' 

rappreżentazzjonijiet 

li jistgħu jiġu 

sottomessi għal kull 

folja 

Kull rappreżentazzjoni 

tikkorrispondi għal 

dehra waħda? 

Id-dimensjonijiet tar-

rappreżentazzjoni 

fuq ritratti u tpinġijiet 

f'applikazzjoni waħda 

u multipla (minimi u 

massimi) 

In-numru 

ta' dehriet 

huwa 

indikat? 

Huma permessi 

deskrizzjonijiet tat-tipi 

ta' dehriet, eż. id-dehra 

minn quddiem, id-

dehra minn wara? 

Huma permessi 

tpinġijiet tekniċi, 

test spjegattiv, 

kliem jew simboli 

fir-

rappreżentazzjoni? 

In-numru ta' 

Kopji 

meħtieġa 

EUIPO 

Disinn riprodott fuq 

karta bajda opaka jew 

ikkupjat jew stampat 

direttament fuqha. Il-

folji tal-karta ma 

għandhomx ikunu 

mitwija jew stejpiljati. 

L-Ebda 

Limitu 

L-ebda limitu 

Madankollu 

sejrin ikunu 

rreġistrati/pp

ubblikati 

għadd 

massimu ta' 

7 dehriet 

1 Iva 

Mass. 26.2 cm × 17 

cm  

Marġini ta’ mill-inqas 

2.5 cm irid jitħalla fuq 

in-naħa tax-xellug 

Iva Iva Le 
Kopja waħda 

biss 
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ANNESS 2: L-applikazzjonijiet riċevuti b’mod elettroniku  

 

Numru massimu ta' 

dehriet għal kull 

Dokument Mehmuż 

Numru massimu 

ta' disinji 

mtellgħin għal 

kull 

applikazzjoni 

Numru massimu ta' 

dehriet mtellgħin 

għal kull disinn 

Tip ta' Format tal-Fajl 

Limitu tad-

Daqs Totali 

tal-

Applikazzjon

i 

Limitu 

tad-Daqs 

għal kull 

Dehra 

Riżoluzzjoni 

Minima u 

Massima (dpi) 

L-uffiċċju tiegħek għandu sistema għal 

Preżentata Elettronika? Jekk iva, liema? Jekk 

le, huwa previst li jkun hemm waħda? 

BG 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
L-ebda limitu 7 JPG, PNG, GIF, Mass. 50 MB 1 MB L-Ebda Limitu https:/portal.bpo.bg. 

BX 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
50 L-ebda limitu JPEG/GIF 

L-ebda daqs 

massimu, l-

ebda kontroll 

2MB L-Ebda Limitu 
Sistema għal Preżentata Elettronika minn  

Cooperation Fund u adattata għall-BOIP 

CH 
Diversi dehriet huma 

possibbli 
L-ebda limitu L-ebda limitu 

Jistgħu jiġu ttrattati l-formats 

kollha 
Mass. 20 MB 20 MB 

Idealment 

300 dpi 

Le, iżda tista' tibgħat l-applikazzjoni tiegħek 

permezz tal-posta elettronika. 

CY Il-preżentata elettronika mhijiex disponibbli - TBD 

CZ L-Ebda Limitu L-ebda limitu L-ebda limitu L-Ebda Limitu L-Ebda Limitu 
L-Ebda 

Limitu 
L-Ebda Limitu Iva 

DE 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
  

JPG 

 

2MB Min. 300 dpi 
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Numru massimu ta' 

dehriet għal kull 

Dokument Mehmuż 

Numru massimu 

ta' disinji 

mtellgħin għal 

kull 

applikazzjoni 

Numru massimu ta' 

dehriet mtellgħin 

għal kull disinn 

Tip ta' Format tal-Fajl 

Limitu tad-

Daqs Totali 

tal-

Applikazzjon

i 

Limitu 

tad-Daqs 

għal kull 

Dehra 

Riżoluzzjoni 

Minima u 

Massima (dpi) 

L-uffiċċju tiegħek għandu sistema għal 

Preżentata Elettronika? Jekk iva, liema? Jekk 

le, huwa previst li jkun hemm waħda? 

DK L-ebda limitu L-ebda limitu L-ebda limitu PDF 

L-ebda limitu, 

iżda mhux 

iktar minn 

10 MB għal 

kull fajl 

10 MB L-ebda limitu 
Għandna sistema għal preżentata elettronika, 

żviluppata internament minn DKTPO 

EE 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
L-ebda limitu L-ebda limitu JPG, GIF, BMP L-ebda limitu 

L-ebda 

limitu 
L-ebda limitu Iva. CFO huwa maħsub għall-użu fil-futur. 

ES 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
50 7 JPG MASS 50 MB 2MB 

 

PREŻENTATA ELETTRONIKA mill-EUIPO 

FR 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
100 100 JPG/GIF/PNG Xejn 5MB Min. 300 dpi Sistema għall-preżentata elettronika Yesin-house 

FI Il-preżentata elettronika mhijiex disponibbli 

GR 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 

Mass. 50 disinn 

għal kull 

applikazzjoni 

Mass. 20 dehra għal 

kull disinn 
JPG 

 

2MB 

 

Il-preżentata elettronika DS tal-EUIPO kienet 

adottata fil-liġi Griega 
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Numru massimu ta' 

dehriet għal kull 

Dokument Mehmuż 

Numru massimu 

ta' disinji 

mtellgħin għal 

kull 

applikazzjoni 

Numru massimu ta' 

dehriet mtellgħin 

għal kull disinn 

Tip ta' Format tal-Fajl 

Limitu tad-

Daqs Totali 

tal-

Applikazzjon

i 

Limitu 

tad-Daqs 

għal kull 

Dehra 

Riżoluzzjoni 

Minima u 

Massima (dpi) 

L-uffiċċju tiegħek għandu sistema għal 

Preżentata Elettronika? Jekk iva, liema? Jekk 

le, huwa previst li jkun hemm waħda? 

HR 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
L-ebda limitu 6 JPG/JPEG/GIF/ PNG/BMP Mass. 40 MB 5 MB Mass. 600 dpi 

Iva; "e-Prijava" huwa servizz elettroniku li 

jippermetti l-preżentata ta' applikazzjoni għar-

reġistrazzjoni tad-drittijiet ta' proprjetà industrijali 

permezz tal-Internet 

HU 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
50 

100   

(limitu tekniku - mass. 

ta' 250 Kbyte kull 

wieħed) 

JPG/PNG  

(Digriet tal-Gvern 

Nru 147/2007   

dwar ir-regoli dettaljati li 

jikkonċernaw il-preżentata 

elettronika…) 

100 dehriet x 

mass. 

250 Kbyte/de

hra 

250 Kbyte 

Limiti tekniċi 

attwali:  

mass. ta' 

100 dehra  

 u mass. ta' 

250 Kbyte kull 

wieħed 

Huma biss dawk il-klijenti li jistgħu jwettqu 

preżentata elettronika li għandhom firma 

elettronika permezz ta' "Ügyfélkapu" (Clientgate) 

jew permezz tas-sit web Uffiċjali tal-HIPO:   

https://ugyintezes.hipo.gov.hu/eBej2/Step1Case6.

page 

IE 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
100 7 JPEG L-Ebda Limitu 4 MB  

2 800 x 
600 010 pixels, 

300 dpi 

Il-preżentata elettronika kienet introdotta fil-

11/12/2015 

IS Il-preżentata elettronika għadha mhux disponibbli iżda hija prevista - 2015 

IT 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
L-ebda limitu L-ebda limitu PDF  

Daqs mass. 

ta' fajls ta' 

10 MB 

L-ebda 

limitu 
 300 dpi 

Il-preżentata elettronika hija disponibbli 

(https://servizionline.uibm.gov.it) 

https://servizionline.uibm.gov.it/
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Numru massimu ta' 

dehriet għal kull 

Dokument Mehmuż 

Numru massimu 

ta' disinji 

mtellgħin għal 

kull 

applikazzjoni 

Numru massimu ta' 

dehriet mtellgħin 

għal kull disinn 

Tip ta' Format tal-Fajl 

Limitu tad-

Daqs Totali 

tal-

Applikazzjon

i 

Limitu 

tad-Daqs 

għal kull 

Dehra 

Riżoluzzjoni 

Minima u 

Massima (dpi) 

L-uffiċċju tiegħek għandu sistema għal 

Preżentata Elettronika? Jekk iva, liema? Jekk 

le, huwa previst li jkun hemm waħda? 

LT 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
100 L-ebda limitu JPG,GIF,PNG L-ebda limitu 2 MB L-Ebda Limitu Iva, CF SP FO 

LV 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
L-ebda limitu L-ebda limitu 

JPEG, JPG, BMP, TIFF, 

TIF, PNG 
L-ebda limitu 15 MB Min. 300 dpi Il-preżentata elettronika CF SP DS tal-EUIPO 

MT 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
1 7 JPG,PNG,GIF N/A 

L-ebda 

kontroll 
N/A http://ips.gov.mt/welcome/ 

NO Le Le Le 

L-ebda limitazzjoni, 

sempliċement 

rakkomandazzjoni  

10 MB 

 

www.altinn.no/en 

PL L-ebda limitu 

10 jew mingħajr 

limitu fil-każ ta' 

sett 

L-ebda limitu 
TIFF, TIF, JPG, GIF, doc, 

docx, rtf, pdf, txt 
L-ebda limitu 

L-ebda 

limitu 

L-ebda 

regolament 
Iva epuap.gov.pl 

PT 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
100 7 

JPG/TIFF/PDF - formola ta' 

daqs A4 
 

10 MB 
Min. 300 dpi u 

Mass. 600 dpi 
IVA 

RO 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
100 L-ebda limitu GIF L-ebda limitu 2MB Mass. 600 dpi Sep-14 

http://ips.gov.mt/welcome/
http://www.altinn.no/en
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Numru massimu ta' 

dehriet għal kull 

Dokument Mehmuż 

Numru massimu 

ta' disinji 

mtellgħin għal 

kull 

applikazzjoni 

Numru massimu ta' 

dehriet mtellgħin 

għal kull disinn 

Tip ta' Format tal-Fajl 

Limitu tad-

Daqs Totali 

tal-

Applikazzjon

i 

Limitu 

tad-Daqs 

għal kull 

Dehra 

Riżoluzzjoni 

Minima u 

Massima (dpi) 

L-uffiċċju tiegħek għandu sistema għal 

Preżentata Elettronika? Jekk iva, liema? Jekk 

le, huwa previst li jkun hemm waħda? 

SE 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 

 

L-ebda limitu 

 

L-ebda limitu 

 

JPG, PNG, GIF, 

 

L-ebda limitu 50 Mb 300 dpi 
Preżentata elettronika mis-CFO u adattata għall-

PRV 

SI 
Dokument mehmuż għal 

kull dehra 
10 6 JPG 

Mass. 130 

MB 
2MB 

Mass. 300 dpi  

Min. mingħajr 

limitu 

IVA 

SK Il-preżentata elettronika għadha mhux disponibbli iżda hija prevista - 2016 

TR 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
L-ebda limitu L-ebda limitu JPG L-Ebda Limitu 1 MB 300 dpi biss 

Iva. Programm speċjali li huwa żviluppat għall-

applikazzjonijiet tad-disinji. 

UK Mass. 7 dehra għal 

 

7 

     

WIPO 
Diversi dehriet huma 

possibbli 
100 L-ebda limitu JPG, TIFF L-Ebda Limitu  300 dpi Preżentata elettronika  

EUIPO 
Dehra waħda għal kull 

dokument mehmuż 
L-ebda limitu 7 JPG L-ebda limitu 5 MB 

Riżoluzzjoni tal-

istampar: min 96, 

mass. 300 DPI. 

Preżentata Elettronika 
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