1 | PAĠNA

L-IMPATT TAS-SISTEMA TAD-DRITTIJIET
TAL-VARJETAJIET TAL-PJANTI FILKOMUNITÀ FUQ L-EKONOMIJA U LAMBJENT TAL-UE
Sommarju Eżekuttiv

April 2022

2 | PAĠNA

Sommarju Eżekuttiv

Is-sistema tal-Unjoni Ewropea (UE) tad-Dritt tal-Varjetajiet tal-Pjanti fil-Komunità (CPVR),
amministrata mill-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO), tipprovdi protezzjoni
uniformi tad-drittijiet tal-varjetajiet tal-pjanti fl-UE.

Dan l-istudju jikkwantifika l-kontribuzzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea tas-sistema tasCPVR. Filwaqt li hija analoga għall-istudji tal-EUIPO dwar il-kontribuzzjoni ekonomika taddrittijiet l-oħra tal-Proprjetà Intellettwali1, dan iqis aspetti speċifiċi tal-agrikoltura u l-ortikultura,
bħall-kontribuzzjoni tas-sistema tal-PVR għall-kompetittività globali tal-bdiewa u l-koltivaturi
tal-UE.
L-istudju jqis ukoll il-potenzjal għas-sistema tas-CPVR biex tgħin sabiex jintlaħqu l-objettivi talPatt Ekoloġiku tal-Kummissjoni Ewropea, b’mod partikolari:
•

Ewropa newtrali għall-klima;

•

L-ekosistemi u l-bijodiversità, biex tiġi indirizzata l-protezzjoni tal-ambjent u biex
isir kontribut sabiex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità;

•

L-istrateġija mill-Għalqa sal-Platt, biex tiġi żgurata l-produzzjoni ta’ ikel
sostenibbli, sikur, nutrittiv u ta’ kwalità għolja tul il-katina kollha tal-valur filwaqt li
tiġi żgurata s-sigurtà tal-ikel permezz tas-sigurtà taż-żerriegħa;

•

Ir-Riċerka u l-Iżvilupp u l-innovazzjoni.

Jitqies ukoll il-kontribut potenzjali għall-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tanNazzjonijiet Uniti (NU).
L-istudju sab li s-sistema tas-CPVR ikkontribwiet għat-tkabbir tal-output fl-agrikoltura tal-UE
mill-1995, minkejja l-fatt li l-użu tal-input matul dak il-perjodu qiegħed jonqos b’ 0.5 % fis-sena
għall-prodotti tar-raba’ li jinħadem u b'1 % fis-sena għall-ortikultura (frott u ħaxix) u ornamenti.
Filwaqt li parti minn dan il-progress hija dovuta għat-tnissil tal-pjanti b’mod ġenerali, l-istudju
jikkalkula l-proporzjon li jista’ jiġi attribwit lis-CPVR. Is-sejba ċentrali fir-rigward tal-output hija
li fin-nuqqas tas-sistema tas-CPVR, fl-2020 il-produzzjoni ta’ prodotti tar-raba’ li jinħadem fl1

Ara l-istudji tal-Kontribut tal-Proprjetà Intellettwali tal-Osservatorju.
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UE tkun 6.4 % inqas, il-produzzjoni tal-frott tkun 2.6 % inqas, dik tal-ħaxix 4.7 % inqas, u flaħħar nett, l-output tal-ornamenti tkun 15.1 % inqas. Espress b’mod ieħor, il-produzzjoni
addizzjonali li nħolqot permezz ta’ innovazzjonijiet ta’ varjetajiet ta’ pjanti appoġġati mis-CPVR
hija biżżejjed biex jiġu alimentati 57 miljun persuna addizzjonali mad-dinja kollha (prodotti tarraba’ li jinħadem), 38 miljun fil-każ tal-frott, u 28 miljun għall-ħaxix.
Mill-perspettiva makroekonomika, mingħajr il-produzzjoni miżjuda attribwibbli għall-għelejjel
protetti mis-CPVR, il-pożizzjoni kummerċjali tal-UE mal-bqija tad-dinja tmur għall-agħar (għal
xi għelejjel, l-UE tista’ saħansitra taqleb milli tkun esportatur nett għal importatur nett), u lkonsumaturi tal-UE jiffaċċjaw prezzijiet tal-ikel ogħla. Il-valur miżjud addizzjonali (jiġifieri, ilkontribuzzjoni għall-PDG) iġġenerat mill-prodotti tar-raba’ protetti mis-CPVR jammonta għal
EUR 13-il biljun (EUR 7.1 biljun għall-prodotti tar-raba’ li jinħadem, EUR 1.1 biljun għall-frott,
EUR 2.2 biljuni għall-ħaxix, u EUR 2.5 biljuni għall-ornamenti). Barra minn hekk, il-produzzjoni
addizzjonali ta’ għelejjel bħal dawn tissarraf f'aktar impjiegi fl-agrikoltura tal-UE. B’riżultat ta’
dan, is-settur tal-prodotti tar-raba’ li jinħadem jimpjega 25 000 ħaddiem addizzjonali, is-settur
tal-ortikultura 19 500, u s-settur tal-ornamenti 45 000 ħaddiem addizzjonali, għal gwadann
totali dirett ta’ impjiegi ta’ kważi 90 000 impjieg. Meta jiqiesu l-effetti indiretti, jiġifieri, ilgwadann fl-impjiegi fis-setturi upstream u downstream (pereżempju, il-provvista tal-azjendi
agrikoli jew l-ipproċessar tal-ikel) iżid il-gwadann fl-impjiegi b’sa 800 000 impjieg.
Mhux biss is-sistema tas-CPVR tikkontribwixxi għall-impjiegi, iżda l-impjiegi maħluqa huma
wkoll remunerati aħjar milli kieku jkunu fin-nuqqas ta’ din is-sistema. B’mod speċifiku, il-pagi
tal-ħaddiema fis-settur tal-prodotti ta’ raba’ li jinħadem huma 12.6 % ogħla milli kieku jkunu
fin-nuqqas ta’ din is-sistema, filwaqt li l-pagi fis-settur tal-ortikultura huma 11 % ogħla.
Il-bdiewa/koltivaturi fl-UE kollha għalhekk jibbenefikaw mill-innovazzjonijiet appoġġati missistema tas-CPVR. Dawk li jrabbu l-bhejjem li jwettqu r-Riċerka u l-Iżvilupp li jwasslu għal
dawk l-innovazzjonijiet jiġġeneraw ukoll l-impjiegi u l-attività ekonomika. Huwa stmat li lkumpaniji li jipproteġu l-innovazzjonijiet tagħhom billi jirreġistraw is-CPVRs jimpjegaw aktar
minn 70 000 ħaddiem u jiġġeneraw fatturat ta’ aktar minn EUR 35 biljun. Filwaqt li din ilkontribuzzjoni ekonomika hija modesta fuq l-iskala tal-UE kollha, hija sinifikanti f’ċerti Stati
Membri u reġjuni fi ħdan dawk l-Istati Membri, pereżempju r-reġjun ta’ Delft en Westland finNetherlands.
Ħafna mill-kumpaniji li jipproteġu l-innovazzjonijiet tagħhom bis-CPVRs huma intrapriżi żgħar
u ta’ daqs medju (SMEs). Dawn il-kumpaniji żgħar (inklużi l-persuni fiżiċi li jkollhom CPVRs)
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jirrappreżentaw aktar minn 90 % tar-reġistranti tas-CPVRs u għandhom 60 % tas-CPVRs
kollha fis-seħħ bħalissa.
Is-sistema tas-CPVR mhux biss tagħmel kontribuzzjoni ekonomika għall-ekonomija tal-UE,
iżda tikkontribwixxi wkoll biex ikunu ssodisfati l-objettivi ambjentali tal-UE. L-emissjonijiet
annwali ta’ gass b’effett ta’ serra (GHG) mill-agrikoltura u l-ortikultura jitnaqqsu b’62 miljun
tunnellata fis-sena. Dan jikkorrispondi għall-impronta totali tal-GHG tal-Ungerija, l-Irlanda jew
il-Portugall. Barra minn hekk, l-użu tal-ilma fl-agrikoltura u fl-ortikoltura jitnaqqas b’aktar minn
14-il biljun m3, ammont ta’ ilma ekwivalenti għal 1/3 tal-volum ta’ Lag Constance.
Fl-aħħar nett, bit-tnaqqis tal-impatt ambjentali u l-użu tar-riżorsi tal-agrikoltura u l-ortikultura,
billi jiżdied id-dħul tal-azjendi agrikoli, u billi l-prezzijiet jinżammu aktar baxxi għallkonsumaturi, is-sistema CPVR tikkontribwixxi wkoll għall-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tanNU.

