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Emenda 10
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tkun żgurata ċ-ċertezza u ċ-
ċarezza legali, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li
mhux fil-każ ta’ similarità biss iżda wkoll 
f’każ ta’ sinjal identiku li jintuża għal 
merkanzija jew servizzi identiċi, il-
protezzjoni għandha tingħata lit-trade mark 
biss jekk u sal-limitu li l-funzjoni ewlenija 
tat-trade mark, li hija li tagħti l-oriġini 
kummerċjali tal-merkanzija u s-servizzi, 
hija affettwata b’mod negattiv.

(19) Sabiex tkun żgurata ċ-ċertezza u ċ-
ċarezza legali, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li 
mhux fil-każ ta’ similarità biss iżda wkoll 
f’każ ta’ sinjal identiku li jintuża għal 
merkanzija jew servizzi identiċi, il-
protezzjoni għandha tingħata lit-trade mark 
biss jekk u sal-limitu li l-funzjoni ewlenija 
tat-trade mark hija affettwata b’mod 
negattiv.

Or. en

Emenda 11
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-funzjoni prinċipali ta’ trade mark 
hija li tiggarantixxi l-oriġini tal-prodott 
għall-konsumatur jew l-utent finali billi 
tippermetti lilu jew lilha jiddistingwi jew 
tiddistingwi mingħajr  possibilità ta’ 
konfużjoni bejn dak il-prodott u l-prodotti 
li għandhom oriġini oħra;

Or. en
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Emenda 12
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Premessa 19b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Waqt id-determinazzjoni dwar jekk 
il-funzjoni ewlenija ta’ trade mark hijiex 
affettwata b’mod negattiv, huwa 
neċessarju tiġi interpretata din id-
dispożizzjoni fid-dawl tal-Artikolu 11 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-Artikolu 10 tal-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem biex tiggarantixxi d-dritt 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni.

Or. en

Emenda 13
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Id-drittijiet esklussivi mogħtija minn 
trade mark m’għandhomx jintitolaw lill-
propjetarju jipprojbixxi l-użu ta’ sinjali 
jew indikaturi li jintużaw għal raġuni 
valida biex jippermettu lill-konsumaturi 
jqabblu, jesprimu opinjonijiet jew fejn ma 
jkunx hemm użu kummerċjali tal-marka.

Or. en

Emenda 14
Hans-Peter Mayer
Proposta għal direttiva
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Mill-prinċipju tal-moviment liberu tal-
merkanzija jsegwi li l-proprjetarju ta’ trade 
mark ma għandux ikun intitolat 
jipprojbixxi l-użu minn partijiet terzi fir-
rigward ta’ merkanzija li tkun tpoġġiet fiċ-
ċirkulazzjoni tal-Unjoni, taħt it-trade mark, 
minnu jew bil-kunsens tiegħu, ħlief fejn il-
proprjetarju jkollu raġunijiet leġittimi biex 
jopponi li din il-merkanzija tiġi 
kkummerċjalizzata aktar.

(26) Mill-prinċipju tal-moviment liberu tal-
merkanzija jsegwi li l-proprjetarju ta’ trade 
mark ma għandux ikun intitolat 
jipprojbixxi l-użu minn partijiet terzi fir-
rigward ta’ merkanzija li tkun tpoġġiet fiċ-
ċirkulazzjoni, taħt it-trade mark, minnu jew 
bil-kunsens tiegħu, ħlief fejn il-proprjetarju 
jkollu raġunijiet leġittimi biex jopponi li 
din il-merkanzija tiġi kkummerċjalizzata 
aktar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni legali attwali tipprovdi limitazzjoni tal-eżawriment tad-drittijiet tat-trade marks 
fl-Unjoni Ewropea.  B’din l-emenda huwa intenzjonat eżawriment “internazzjonali” fl-
interess tal-konsumaturi Ewropej kontra politika tal-prezzijiet ta’ żewġ livelli, peress li f’dan 
ir-rigward għadhom disponibbli limitazzjonijiet iktar qawwija tas-suq intern.

Emenda 15
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Sabiex ittejjeb u tiffaċilita l-aċċess 
għall-protezzjoni tat-trade mark u biex 
iżżid iċ-ċertezza legali u l-prevedibbiltà, il-
proċedura għar-reġistrazzjoni tat-trade 
marks fl-Istati Membri għandha tkun 
effiċjenti u trasparenti u għandha ssegwi 
regoli simili għal dawk applikabbli għat-
trade marks Ewropej. Bil-għan li tinkiseb 
sistema tat-trade marks konsistenti u 
bilanċjata kemm fuq livell nazzjonali kif 
ukoll fuq livell tal-Unjoni, l-uffiċċji 
ċentrali kollha ta’ proprjetà industrijali tal-
Istati Membri għandhom għaldaqstant 
jillimitaw l-eżami ex officio dwar jekk 
applikazzjoni għal trade mark hijiex 
eliġibbli għar-reġistrazzjoni għan-nuqqas 
ta’ raġunijiet assoluti għar-rifjut biss. 
Madankollu dan ma għandux jippreġudika 

(34) Sabiex ittejjeb u tiffaċilita l-aċċess 
għall-protezzjoni tat-trade mark u biex 
iżżid iċ-ċertezza legali u l-prevedibbiltà, il-
proċedura għar-reġistrazzjoni tat-trade 
marks fl-Istati Membri għandha tkun 
effiċjenti u trasparenti u għandha ssegwi 
regoli simili għal dawk applikabbli għat-
trade marks Ewropej. Bil-għan li tinkiseb 
sistema tat-trade marks konsistenti u 
bilanċjata kemm fuq livell nazzjonali kif 
ukoll fuq livell tal-Unjoni, l-uffiċċji 
ċentrali kollha ta’ proprjetà industrijali tal-
Istati Membri għandhom għaldaqstant 
jillimitaw l-eżami ex officio dwar jekk 
applikazzjoni għal trade mark hijiex 
eliġibbli għar-reġistrazzjoni għan-nuqqas 
ta’ raġunijiet assoluti għar-rifjut biss. 
Madankollu dan ma għandux jippreġudika 
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d-dritt ta’ dawk l-uffiċċji milli jipprovdu, 
fuq talba tal-applikanti, tfittxijiet għal 
drittijiet preċedenti fuq bażi purament
informattiva u bla ħsara għal jew mingħajr 
effett vinkolanti fuq il-proċess ulterjuri tar-
reġistrazzjoni, inklużi proċedimenti 
sussegwenti ta’ oppożizzjoni.

d-dritt ta’ dawk l-uffiċċji milli jipprovdu, 
fuq talba tal-applikanti, jew jekk dawk l-
uffiċċji jaħsbu li huwa approprjat,
tfittxijiet għal drittijiet preċedenti fuq bażi 
informattiva u bla ħsara għall-proċess
ulterjuri tar-reġistrazzjoni, inklużi 
proċedimenti sussegwenti ta’ oppożizzjoni.

Or. pl

Emenda 16
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Sabiex ittejjeb u tiffaċilita l-aċċess 
għall-protezzjoni tat-trade mark u biex 
iżżid iċ-ċertezza legali u l-prevedibbiltà, il-
proċedura għar-reġistrazzjoni tat-trade 
marks fl-Istati Membri għandha tkun 
effiċjenti u trasparenti u għandha ssegwi 
regoli simili għal dawk applikabbli għat-
trade marks Ewropej. Bil-għan li tinkiseb 
sistema tat-trade marks konsistenti u 
bilanċjata kemm fuq livell nazzjonali kif 
ukoll fuq livell tal-Unjoni, l-uffiċċji 
ċentrali kollha ta’ proprjetà industrijali tal-
Istati Membri għandhom għaldaqstant 
jillimitaw l-eżami ex officio dwar jekk 
applikazzjoni għal trade mark hijiex 
eliġibbli għar-reġistrazzjoni għan-nuqqas 
ta’ raġunijiet assoluti għar-rifjut biss. 
Madankollu dan ma għandux jippreġudika 
d-dritt ta’ dawk l-uffiċċji milli jipprovdu, 
fuq talba tal-applikanti, tfittxijiet għal 
drittijiet preċedenti fuq bażi purament 
informattiva u bla ħsara għal jew mingħajr 
effett vinkolanti fuq il-proċess ulterjuri tar-
reġistrazzjoni, inklużi proċedimenti 
sussegwenti ta’ oppożizzjoni.

(34) Sabiex ittejjeb u tiffaċilita l-aċċess 
għall-protezzjoni tat-trade mark u biex 
iżżid iċ-ċertezza legali u l-prevedibbiltà, il-
proċedura għar-reġistrazzjoni tat-trade 
marks fl-Istati Membri għandha tkun 
effiċjenti u trasparenti u għandha ssegwi 
regoli simili għal dawk applikabbli għat-
trade marks Ewropej. Bil-għan li tinkiseb 
sistema tat-trade marks konsistenti u 
bilanċjata kemm fuq livell nazzjonali kif 
ukoll fuq livell tal-Unjoni, l-uffiċċji 
ċentrali kollha ta’ proprjetà industrijali tal-
Istati Membri għandhom għaldaqstant 
jillimitaw l-eżami ex officio dwar jekk 
applikazzjoni għal trade mark hijiex 
eliġibbli għar-reġistrazzjoni għan-nuqqas 
ta’ raġunijiet assoluti għar-rifjut biss. 
Madankollu dan ma għandux jippreġudika 
d-dritt ta’ dawk l-uffiċċji milli jipprovdu,
ex officio jew fuq talba, tfittxijiet għal 
drittijiet preċedenti kif ukoll notifiki lill-
propjetarji tad-drittijiet preċedenti fuq 
bażi purament informattiva u bla ħsara għal 
jew mingħajr effett vinkolanti fuq il-
proċess ulterjuri tar-reġistrazzjoni, inklużi 
proċedimenti sussegwenti ta’ oppożizzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tinkludi kjarifika kif ukoll emenda ta’ sustanza u għandha tinqara flimkien 
mal-Artikolu 41. Għalkemm l-eżami ex officio fuq raġunijiet relattivi għandu jiġi abolit, ikun 
raġonevoli li l-uffiċċji jkunu jistgħu jipprovdu lill-applikanti bit-tfittxijiet u lill-propjetarji bid-
drittijiet preċedenti bin-notifiki, ex officio wkoll u mhux biss fuq talba. Dawn it-tfittxijiet u n-
notifiki għandhom madankollu jkunu purament informattivi u mingħajr effett vinkolanti fuq il-
proċess ta’ reġistrazzjoni.

Emenda 17
Pablo Arias Echeverría
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ikunu rappreżentati b’mod li jippermetti 
lill-awtoritajiet kompetenti u lill-pubbliku 
jiddeterminaw is-suġġett preċiż tal-
protezzjoni mogħtija lill-proprjetarju 
tagħhom.

b) ikunu rappreżentati kemm fil-
pubblikazzjoni kif ukoll fir-reġistrazzjoni 
tagħhom b’mod li jippermetti lill-
awtoritajiet kompetenti u lill-pubbliku 
jiddeterminaw is-suġġett preċiż tal-
protezzjoni mogħtija lill-proprjetarju 
tagħhom.

Or. es

Emenda 18
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-sinjal ikun identiku għat-trade mark u 
jintuża relattivament għall-merkanzija jew 
servizzi li huma identiċi għal dawk li 
għalihom it-trade mark tkun reġistrata u 
fejn tali użu jaffettwa jew ikun  suġġettiv li 
jaffettwa l-funzjoni tat-trade mark biex 
jiggarantixxi lill-konsumaturi l-oriġini tal-
merkanzija jew tas-servizzi;

(a) is-sinjal ikun identiku għat-trade mark u 
jintuża relattivament għall-merkanzija jew 
servizzi li huma identiċi għal dawk li 
għalihom it-trade mark tkun reġistrata u 
fejn tali użu jaffettwa jew ikun suġġettiv li 
jaffettwa l-funzjoni tat-trade mark biex 
jiggarantixxi lill-konsumaturi l-oriġini tal-
merkanzija jew tas-servizzi billi 
jippermetti lilu jew lilha jiddistingwi jew 
tiddistingwi mingħajr possibilità ta’ 
konfużjoni bejn dak il-prodott u l-prodotti 
li għandhom oriġini oħra;
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Or. en

Emenda 19
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-proprjetarju ta’ marka reġistrata 
għandu jkun intitolat jipprevjeni l-
importazzjoni ta’ merkanzija skont il-
paragrafu 3(c) fejn l-ispeditur tal-
merkanzija biss jaġixxi għal skopijiet 
kummerċjali.

imħassar

Or. en

Emenda 20
Regina Bastos

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-proprjetarju ta’ marka reġistrata 
għandu jkun intitolat jipprevjeni l-
importazzjoni ta’ merkanzija skont il-
paragrafu 3(c) fejn l-ispeditur tal-
merkanzija biss jaġixxi għal skopijiet 
kummerċjali.

4. Il-proprjetarju ta’ marka reġistrata
Ewropea għandu jkun intitolat jipprevjeni, 
bl-assistenza tal-awtoritajiet nazzjonali, l-
importazzjoni ta’ merkanzija skont il-
paragrafu 3(c) jew l-offerta ta’ prodotti 
skont il-paragrafu 3(b), fejn l-ispeditur, l-
intermedjarju, l-aġent jew il-fornitur tas-
servizzi tal-bejgħ online tal-merkanzija 
jaġixxi għal skopijiet kummerċjali.

Or. pt

Emenda 21
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-proprjetarju ta’ trade mark reġistrata 
għandu jkun intitolat ukoll jipprevjeni lill-
partijiet terzi kollha milli jġibu 
merkanzija, fil-kuntest ta’ attività 
kummerċjali, fit-territorju doganali tal-
Istati Membri fejn it-trade mark hija 
reġistrata mingħajr ma jkunu rilaxxati 
għaċ-ċirkolazzjoni libera meta, tali 
merkanzija, inkluż l-imballaġġ, tiġi minn 
pajjiżi terzi u ma jkollha mingħajr 
awtorizzazzjoni trade mark li hija identika 
għat-trade mark reġistrata fir-rigward ta’ 
tali merkanzija, jew li ma tistax issir 
distinzjoni fl-aspetti essenzjali tagħha 
minn dik it-trade mark.

imħassar

Or. en

Emenda 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-proprjetarju ta’ trade mark reġistrata 
għandu jkun intitolat ukoll jipprevjeni lill-
partijiet terzi kollha milli jġibu merkanzija, 
fil-kuntest ta’ attività kummerċjali, fit-
territorju doganali tal-Istati Membri fejn it-
trade mark hija reġistrata mingħajr ma 
jkunu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera 
meta, tali merkanzija, inkluż l-imballaġġ, 
tiġi minn pajjiżi terzi u ma jkollha 
mingħajr awtorizzazzjoni trade mark li hija 
identika għat-trade mark reġistrata fir-
rigward ta’ tali merkanzija, jew li ma tistax 
issir distinzjoni fl-aspetti essenzjali tagħha 
minn dik it-trade mark.

5. Il-proprjetarju ta’ trade mark reġistrata 
għandu jkun intitolat ukoll jipprevjeni lill-
partijiet terzi kollha milli jġibu merkanzija, 
fil-kuntest ta’ attività kummerċjali, fit-
territorju doganali tal-Istati Membri fejn it-
trade mark hija reġistrata mingħajr ma 
jkunu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera 
meta, tali merkanzija, inkluż l-imballaġġ, 
tiġi minn pajjiżi terzi u ma jkollha 
mingħajr awtorizzazzjoni trade mark li hija 
identika għat-trade mark reġistrata b’mod 
validu fir-rigward ta’ tali merkanzija, jew li 
ma tistax issir distinzjoni fl-aspetti 
essenzjali tagħha minn dik it-trade mark.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni toffri lill-propjetarji l-possibiltà iktar wiesgħa biex jiġġieldu kontra l-
falsifikazzjoni u l-piraterija u għalhekk għandha impatt pożittiv fuq is-saħħa pubblika billi 
tipprevjeni l-importazzjoni ta’ drogi mediċi illegali, spirti tax-xorb jew tabakk. Barra minn 
hekk, awtoritajiet doganali jkollhom iktar setgħa biex jipproteġu d-drittijiet tal-propjetà 
industrijali u għalhekk, jiffukaw fuq il-prevenzjoni ta’ trademarks falsifikati mid-dħul fiż-żona 
doganali tal-UE. L-għan tal-bidla proposta huwa biss biex jiċċara t-test.

Emenda 23
Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-proprjetarju ta’ trade mark reġistrata 
għandu jkun intitolat ukoll jipprevjeni lill-
partijiet terzi kollha milli jġibu merkanzija, 
fil-kuntest ta’ attività kummerċjali, fit-
territorju doganali tal-Istati Membri fejn it-
trade mark hija reġistrata mingħajr ma 
jkunu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera
meta, tali merkanzija, inkluż l-imballaġġ, 
tiġi minn pajjiżi terzi u ma jkollha 
mingħajr awtorizzazzjoni trade mark li 
hija identika għat-trade mark reġistrata 
fir-rigward ta’ tali merkanzija, jew li ma 
tistax issir distinzjoni fl-aspetti essenzjali 
tagħha minn dik it-trade mark.

5. Il-proprjetarju ta’ trade mark reġistrata 
għandu jkun intitolat ukoll jipprevjeni lill-
partijiet terzi kollha milli jġibu merkanzija 
fit-territorju doganali tal-Istati Membri fejn 
it-trade mark hija reġistrata, li tikser it-
trade mark reġistrata meta, tali 
merkanzija, inkluż l-imballaġġ:

(a) tkun ġejja minn pajjiżi terzi u għandha 
mingħajr awtorizzazzjoni trade mark li 
hija identika għat-trade mark reġistrata 
fir-rigward ta’ tali merkanzija jew li ma 
tistax issir distinzjoni fl-aspetti essenzjali 
tagħha minn dik it-trade mark;
(b) u tkun maħsuba biex tkun suġġetta 
għal attività kummerċjali anke mingħajr 
ma tkun rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni 
libera fit-territorju.
Meta l-merkanzija msemmija fl-ewwel 
paragrafu tidħol u tiċċirkola fit-territorju 
doganali tal-Istat Membru, taħt ir-reġim 
doganali ta’ transitu u meta din il-
merkanzija tkun destinata għal pajjiżi 
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terzi fejn it-trade mark mhijiex reġistrata, 
huwa l-importatur li jrid jipprova li l-
prodotti inkwistjoni huma tajba għall-
konsumaturi tas-suq ta’ dan il-pajjiż terz.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċirkwiti ta’ kummerċ ta’ ffalsifikar u ta’ kuntrabandu għandhom it-tendenza li jikkopjaw 
dawk tal-kummerċ internazzjonali leġittimu. Dwar il-falsifikazzjoni ta’ dokumenti koperti 
mid-Dwana, speċjalment rigward l-oriġini u d-destinazzjoni, li, għal xi netwerks illeċiti huma 
relattivament faċli, huwa neċessarju li l-kumitat IMCO jfakkar li l-kontroll tal-flussi 
kummerċjali huwa essenzjali għall-protezzjoni tas-suq intern u tad-drittijiet tas-saħħa u tas-
sigurtà tal-konsumaturi.

Emenda 24
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 a
Libertà ta’ espressjoni

F’din id-Direttiva, xejn ma hu se jillimita 
d-dritt tal-persuni kollha, inklużi persuni 
legali, biex jesprimu pubblikament lilhom 
infushom, bi kwalunkwe mezz jew midja li 
jagħżlu huma, sakemm ma jiksrux id-
drittijiet mogħtija mill-Artikolu 10.
Dan jinkludi, imma mhux limitat għal 
espressjonijiet għall-finijiet ta’ 
kummentarji politiċi jew soċjali, tagħlim, 
riċerka xjentifika, ġurnaliżmu, espressjoni 
artistika, komunikazzjoni personali, 
kritika jew reviżjoni, tqabbil ta’ prodotti 
jew servizzi, karikaturi, parodiji jew 
pastiche.

Or. en

Emenda 25
Pier Antonio Panzeri
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. It-trade mark ma għandhiex tagħti d-
dritt lill-proprjetarju jipprojbixxi lil terza 
persuna milli tuża t-trade mark għal 
kawża ġusta f’konnesjoni ma’:
(a) reklamar jew promozzjoni li 
jippermettu lill-konsumaturi jqabblu 
prodotti jew servizzi; jew
(b) identifikazzjoni u parodiji, ikkritikar, 
jew ikkumentar fuq il-propjetarju tat-
trade mark jew il-prodotti jew servizzi tal-
propjetarju sid tat-trade mark; jew
(c) kwalunkwe użu mhux kummerċjali ta’ 
marka.

Or. en

Emenda 26
Hans-Peter Mayer
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-trade mark ma għandhiex tagħti d-dritt 
lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu tagħha 
relattivament għal merkanzija li tqiegħdet
fis-suq fl-Unjoni taħt dik it-trade mark 
mill-proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

1. It-trade mark ma għandhiex tagħti d-dritt 
lill-proprjetarju li jipprojbixxi l-użu tagħha 
relattivament għal merkanzija li tqiegħdet
fis-suq taħt dik it-trade mark mill-
proprjetarju jew bil-kunsens tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni legali attwali tipprovdi limitazzjoni tal-eżawriment tad-drittijiet tat-trade marks 
fl-Unjoni Ewropea.  B’din l-emenda huwa intenzjonat eżawriment “internazzjonali” fl-
interess tal-konsumaturi Ewropej kontra politika tal-prezzijiet ta’ żewġ livelli, peress li f’dan 
ir-rigward għadhom disponibbli limitazzjonijiet iktar qawwija tas-suq intern.

Emenda 27
Adam Bielan
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Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-uffiċċji għandhom jillimitaw l-eżami 
tagħhom ex officio dwar jekk applikazzjoni 
tat-trade mark hijiex eliġibbli għar-
reġistrazzjoni għan-nuqqas ta’ raġunijiet 
assoluti għal rifjut stipulati fl-Artikolu 4.

L-uffiċċji għandhom jillimitaw l-eżami 
tagħhom ex officio dwar jekk applikazzjoni 
tat-trade mark hijiex eliġibbli għar-
reġistrazzjoni għan-nuqqas ta’ raġunijiet 
assoluti għal rifjut stipulati fl-Artikolu 4.
Din id-dispożizzjoni għandha tiġi 
applikata mingħajr preġudizzju għad-dritt 
ta’ dawn l-uffiċċji li jwettqu eżamijiet jekk 
dawn jaħsbu li huma neċessarji jew fuq it-
talba tal-applikanti.

Or. pl

Emenda 28
Jürgen Creutzmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-uffiċċji għandhom jillimitaw l-eżami 
tagħhom ex officio dwar jekk applikazzjoni 
tat-trade mark hijiex eliġibbli għar-
reġistrazzjoni għan-nuqqas ta’ raġunijiet 
assoluti għal rifjut stipulati fl-Artikolu 4.

L-uffiċċji għandhom jillimitaw l-eżami 
tagħhom ex officio dwar jekk applikazzjoni 
tat-trade mark hijiex eliġibbli għar-
reġistrazzjoni għan-nuqqas ta’ raġunijiet 
assoluti għal rifjut stipulati fl-Artikolu 4.
Din id-dispożizzjoni għandha tkun 
mingħajr preġudizzju lejn il-possibbiltà 
għall-uffiċċji li jipprovdu t-tfittxijiet u n-
notifiki fir-rigward tad-drittijiet preċedenti 
fuq bażi purament informattiva u bil-
kundizzjoni li tali tfittxijiet u notifiki ma 
jkollhom ebda effett vinkolanti fuq il-
proċess ta’ reġistrazzjoni ulterjuri, inkluż 
fuq proċedimenti ta’ oppożizzjoni 
sussegwenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tinkludi kjarifika kif ukoll emenda ta’ sustanza u għandha tinqara flimkien 



PE519.750v01-00 14/17 AM\1004419MT.doc

MT

mal-Premessa 34. Għalkemm l-eżami ex officio fuq raġunijiet relattivi għandu jiġi abolit, ikun 
raġonevoli li l-uffiċċji jkunu jistgħu jipprovdu lill-applikanti bit-tfittxijiet u lill-propjetarji bid-
drittijiet preċedenti bin-notifiki, ex officio wkoll u mhux biss fuq talba. Dawn it-tfittxijiet u n-
notifiki għandhom madankollu jkunu purament informattivi u mingħajr effett fuq il-proċess 
ta’ reġistrazzjoni.

Emenda 29
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel ir-reġistrazzjoni ta’ trade mark, 
kull persuna fiżika jew legali u kull grupp 
jew korp li jirrappreżenta l-manifatturi, il-
produtturi, il-fornituri ta’ servizzi, in-
negozjanti jew il-konsumaturi jista’ jagħti 
lill-Uffiċċju osservazzjonijiet bil-miktub, li 
jispjegaw għal-liema raġunijiet elenkati fl-
Artikolu 4 it-trade mark ma għandhiex tiġi 
reġistrata ex officio. Dawn ma 
għandhomx ikunu partijiet fil-
proċedimenti quddiem l-uffiċċju.

1. Qabel ir-reġistrazzjoni ta’ trade mark, 
kull persuna fiżika jew legali u kull grupp 
jew korp li jirrappreżenta l-manifatturi, il-
produtturi, il-fornituri ta’ servizzi, in-
negozjanti jew il-konsumaturi jista’ jagħti 
lill-Uffiċċju osservazzjonijiet bil-miktub, li 
jispjegaw għal-liema raġunijiet elenkati fl-
Artikolu 4 it-trade mark ma għandhiex tiġi 
reġistrata ex officio.

Or. en

Emenda 30
Pablo Arias Echeverría
Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membru għandhom jipprovdu 
proċedura amministrattiva effiċjenti u bil-
ħeffa quddiem l-uffiċċji tagħhom għal 
oppożizzjoni tar-reġistrazzjoni tal-
applikazzjoni ta’ trade mark għar-raġunijiet 
stipulati fl-Artikolu 5.

1. L-Istati Membru għandhom jipprovdu 
proċedura amministrattiva effiċjenti u bil-
ħeffa quddiem l-uffiċċji tagħhom għal 
oppożizzjoni tar-reġistrazzjoni tal-
applikazzjoni ta’ trade mark għar-raġunijiet 
stipulati

Or. es
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Emenda 31
Pablo Arias Echeverría
Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċeduri amministrattivi msemmija 
fil-paragrafu 1 għandhom jipprovdu li 
minn tal-inqas il-proprjetarju ta’ dritt 
preċedenti msemmi fl-Artikolu 5(2) u (3) 
għandu jkun jista’ jippreżenta avviż ta’ 
oppożizzjoni.

2. Il-proċeduri amministrattivi msemmija 
fil-paragrafu 1 għandhom jipprovdu li 
minn tal-inqas il-proprjetarju ta’ dritt 
preċedenti msemmi fl-Artikolu 4 (1)(i), u
fl-Artikolu 5(2) u (3) għandu jkun jista’ 
jippreżenta avviż ta’ oppożizzjoni.

Or. es

Emenda 32
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Nota ta’ oppożizzjoni għar-
reġistrazzjoni tat-trade mark tista’ 
tingħata wkoll minn kwalunkwe persuna 
fiżika jew legali u kwalunkwe grupp jew 
korp li jirrappreżenta lill-manifatturi, 
produtturi, fornituri ta’ servizzi, 
negozjanti jew konsumaturi fuq il-bażi 
provduta fl-Artikolu 5.

Or. en

Emenda 33
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
uffiċċji jikkooperaw ma’ xulxin u mal-
Aġenzija sabiex jippromwovu konverġenza 
ta’ prattiki u għodod biex jiksbu riżultati 

L-Istati Membri għandhom jieħdu passi 
biex jiżviluppaw il-kooperazzjoni bejn l-
uffiċċji u mal-Aġenzija sabiex 
jippromwovu konverġenza ta’ prattiki u 
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koerenti fl-eżami u r-reġistrazzjoni ta’ 
trade marks.

għodod biex jiksbu riżultati koerenti fl-
eżami u r-reġistrazzjoni ta’ trade marks.

Or. pl

Emenda 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
uffiċċji jkunu jistgħu jikkooperaw ma’ 
xulxin u mal-Aġenzija sabiex 
jippromwovu konverġenza ta’ prattiki u 
għodod biex jiksbu riżultati koerenti fl-
eżami u r-reġistrazzjoni ta’ trade marks.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr ma jkun definit l-ambitu speċifiku ta’ din il-kooperazzjoni, id-dispożizzjoni tidher li 
hi wiesgħa wisq minn naħa tal-utent ta’ Stat Membru. Mhux l-oqsma ta’ kooperazzjoni kollha 
għandhom iġibu l-istess benefiċċji għall-Istati Membri kollha. Konsegwentement, 
parteċipazzjoni fil-proġetti proposti mill-Uffiċċju għandhom ikunu mfassla skont il-bżonnijiet 
tal-awtoritajiet nazzjonali u l-bżonnijiet tal-utenti tas-sistemi tagħhom.

Emenda 35
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
uffiċċji jikkooperaw mal-Aġenzija fl-
oqsma kollha tal-attivitajiet tagħhom ħlief 
dawk imsemmija fl-Artikolu 52 li huma 
rilevanti għall-protezzjoni ta’ trade marks
fl-Unjoni.

L-Istati Membri għandhom jieħdu passi 
biex jiżguraw li l-uffiċċji jikkooperaw mal-
Aġenzija fl-oqsma tal-attività li huma
jikkunsidraw li huma rilevanti għall-
protezzjoni ta’ trade marks fl-Unjoni, ħlief 
dawk imsemmija fl-Artikolu 52.
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Or. pl

Emenda 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
uffiċċji jikkooperaw mal-Aġenzija fl-
oqsma kollha tal-attivitajiet tagħhom ħlief 
dawk imsemmija fl-Artikolu 52 li huma 
rilevanti għall-protezzjoni ta’ trade marks 
fl-Unjoni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
uffiċċji jkunu jistgħu jikkooperaw mal-
Aġenzija fl-oqsma kollha tal-attivitajiet 
tagħhom ħlief dawk imsemmija fl-
Artikolu 52 li huma rilevanti għall-
protezzjoni ta’ trade marks fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr ma jkun definit l-ambitu speċifiku ta’ din il-kooperazzjoni, id-dispożizzjoni tidher li 
hi wiesgħa wisq minn naħa tal-utent ta’ Stat Membru. Mhux l-oqsma kollha ta’ kooperazzjoni 
ħa jġibu l-istess benefiċċji għall-Istati Membri kollha. Konsegwentement, parteċipazzjoni fil-
proġetti proposti mill-Uffiċċju għandhom ikunu mfassla skont il-bżonnijiet tal-awtoritijiet 
nazzjonali u l-bżonnijiet tal-utenti tas-sistemi tagħhom.


