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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Fl-Unjoni Ewropea marka kummerċjali tista’ tiġi rreġistrata kemm fuq livell nazzjonali fl-
uffiċċju tal-proprjetà industrijali ta’ Stat Membru (il-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri dwar 
il-marki kummerċjali ġew parzjalment armonizzati permezz tad-Direttiva 89/104/KEE tal-
Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 1988, kodifikata permezz tad-Direttiva 2008/95/KE), u kemm fuq 
livell tal-UE bħala marka kummerċjali Komunitarja (abbażi tar-Regolament 40/94 tal-Kunsill 
tal-20 ta’ Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja kodifikat mir-
Regolament 207/2009). Ir-Regolament waqqaf ukoll l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-
Suq Intern (UASI) biex ikun responsabbli għar-reġistrazzjoni u l-amministrazzjoni tal-marki 
kummerċjali Komunitarji. Dan l-acquis dwar il-marki kummerċjali ma ġiex immodifikat 
wisq, filwaqt li l-ambjent li fih joperaw l-intrapriżi żviluppa profondament. 

L-għan tal-proposta

Billi d-Direttiva hi msejsa fuq l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) - li jipprovdi għall-adozzjoni ta’ miżuri għall-approssimazzjoni tad-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolamentari u amministrattivi tal-Istati Membri li għandhom 
bħala għan l-istabbiliment u l-operazzjoni tas-suq intern - din tindirizza s-sistemi ta’ marki 
kummerċjali nazzjonali, li jibqgħu neċessarji għal dawk l-intrapriżi li ma jixtiqux protezzjoni 
għall-marki kummerċjali tagħhom fuq livell tal-UE.

Il-valutazzjoni tal-impatt li saret mill-Kummissjoni Ewropea uriet il-bżonn li jiġu armonizzati 
ċerti aspetti tal-proċeduri nazzjonali u li tiġi imposta sistema ta’ kooperazzjoni bejn l-uffiċċji 
nazzjonali u l-UASI).

L-għan ġenerali tar-reviżjoni proposta mill-Kummissjoni Ewropea fis-27 ta’ Marzu 2013 
huwa:  

 li tiġi mmodernizzata s-sistema tal-marki kummerċjali fl-Ewropa,

 li jiġu llimitati d-diverġenzi bejn id-dispożizzjonijiet fil-qafas regolamentari eżistenti, 
u

 li titjieb il-kooperazzjoni bejn l-uffiċċji tal-marki kummerċjali. 

Dan għandu jwassal sabiex l-intrapriżi tal-UE jkunu aktar kompetittivi: 

 billi jiġu offruti aċċess aħjar għas-sistemi ta’ protezzjoni tal-marki kummerċjali 
(tnaqqis fl-ispejjeż, aktar rapidità u prevedibbiltà),

 billi jiġu garantiti ċertezza legali, u

 billi jiġu żgurati l-koeżistenza u l-komplementarjetà tas-sistema tal-UE u tas-sistemi 
nazzjonali.

Dwar ir-riformulazzjoni tad-Direttiva, il-Kummissjoni tipproponi: 
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 modernizzazzjoni u titjib fid-dispożizzjonijiet eżistenti sabiex tiżdied iċ-ċertezza legali 
u jiġu ċċarati d-drittijiet li jingħataw permezz tal-marki kummerċjali, kemm fir-
rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom, kif ukoll tal-limiti tagħhom,

 approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet u l-proċeduri nazzjonali dwar il-marki 
kummerċjali, bil-għan li dawn jiġu allinjati skont is-sistema tal-marka Komunitarja 
hekk kif stabbilit mir-Regolament, u

 l-iffaċilitar tal-kooperazzjoni bejn l-uffiċċji tal-Istati Membri u tal-UASI sabiex 
jippromwovu l-konverġenza ta’ prattiki u l-iżvilupp ta’ għodod komuni, billi tiġi 
stabbilita bażi legali għal din il-kooperazzjoni.

Aspetti tas-suq intern

L-eżistenza tas-sistema tal-marka kummerċjali Komunitarji u ta’ marki kummerċjali 
nazzjonali hi neċessarja għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern. Marka kummerċjali tintuża 
biex wieħed jagħraf il-prodotti u s-servizzi ta’ intrapriża, li jwassal biex l-intrapriża żżomm il-
kompetittività tagħha fis-suq, billi tħajjar il-klijenti u toħloq tkabbir. In-numru ta’ talbiet għal 
marki kummerċjali Komunitarji sottomessi lill-UASI baqa’ jiżdied b’rata kostanti, b’aktar 
minn 107 900 fl-2012. Dan l-iżvilupp kien akkumpanjat minn aspettattivi akbar min-naħa tal-
partijiet interessati fir-rigward ta’ sistemi ta’ reġistrazzjoni tal-marki kummerċjali iżjed 
armonizzati u ta’ kwalità għolja, li huma aktar konsistenti, aċċessibbli pubblikament u 
aġġornati mil-lat teknoloġiku. 

B’mod aktar speċifiku, dan il-pakkett leġiżlattiv ġdid jinkludi wkoll xi dispożizzjonijiet dwar 
il-kompetenza tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, li huma: 

 il-preċiżjoni li l-proprjetarju tal-marka kummerċjali jista’ jwaqqaf l-użu tal-marka 
kummerċjali tiegħu f’reklamar komparattiv jekk dan ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2006/114/KE tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar reklamar 
qarrieqi u komparattiv;

 il-preċiżjoni li l-importazzjoni tal-prodotti fl-UE tista’ tiġi pprojbita anke jekk huwa 
biss l-ispeditur li qed jagħmel dan għal skopijiet kummerċjali, sabiex jitnaqqsu l-
ordnijiet u l-bejgħ fuq l-internet ta’ prodotti ffalsifikati;

 il-possibbiltà li d-detenturi tad-drittijiet ikunu jistgħu jipprevjenu lil partijiet terzi milli 
jġibu prodotti minn pajjiżi terzi, li jkollhom marka kummerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni li tkun essenzjalment identika għal marka kummerċjali rreġistrata fir-
rigward ta’ dawk il-prodotti, fit-territorju doganali tal-Unjoni, independentement minn 
jekk dawn ikunux ġew rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera jew le.

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur hija, b’mod ġenerali, sodisfatta bil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, b’mod 
partikolari f’dak li jikkonċerna dawk id-dispożizzjonijiet dwar il-kompetenza tal-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. L-emendi ppreżentati fl-abbozz ta’ rapport 
jiffukaw l-aktar fuq:
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 It-tisħiħ tar-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali fis-sistema ta’ protezzjoni tal-marki 
kummerċjali u l-ġlieda kontra l-iffalsifikar,

 Il-preċiżjoni tas-sinjali li jistgħu jikkostitwixxu marka kummerċjali Ewropea,

 Ir-raġunijiet assoluti għal rifjut jew invalidazzjoni, u

 It-tħassir tal-proposta tal-Kummissjoni biex jiġu llimitati l-uffiċċji kollha waqt l-eżami 
ex officio li jiddetermina jekk marka kummerċjali tistax tiġi rreġistrata biss wara l-
verifika ta’ nuqqas ta’ raġunijiet assoluti għal rifjut.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Bil-għan li tissaħħaħ il-protezzjoni tat-
trade marks u l-ġlieda kontra l-
falsifikazzjoni b’mod aktar effettiv, il-
proprjetarju ta’ trade mark reġistrata 
għandu jkun intitolat li jipprevjeni partijiet 
terzi milli jġibu merkanzija fit-territorju 
doganali tal-Istat Membru mingħajr ma 
jkunu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera 
hemmhekk, fejn tali merkanzija tiġi minn 
partijiet terzi u jkollha mingħajr 
awtorizzazzjoni trade mark li hija 
essenzjalment identika għat-trade mark 
reġistrata fir-rigward ta’ din il-merkanzija.

(22) Bil-għan li tissaħħaħ il-protezzjoni tat-
trade marks u l-ġlieda kontra l-
falsifikazzjoni b’mod aktar effettiv, il-
proprjetarju ta’ trade mark reġistrata, bl-
għajnuna tal-awtoritajiet nazzjonali,
għandu jkun intitolat li jipprevjeni partijiet 
terzi milli jġibu merkanzija fit-territorju 
doganali tal-Istat Membru mingħajr ma 
jkunu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera 
hemmhekk, fejn tali merkanzija tiġi minn 
partijiet terzi u jkollha mingħajr 
awtorizzazzjoni trade mark li hija 
essenzjalment identika għat-trade mark 
reġistrata fir-rigward ta’ din il-merkanzija.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-għajnuna tal-awtoritajiet nazzjonali hi neċessarja biex tiġi applikata din il-miżura.



PE516.701v01-00 6/10 PA\944235MT.doc

MT

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex ikun hemm aktar prevenzjoni 
effettiva tad-dħul ta’ merkanzija ta’ ksur, 
b’mod partikolari fil-kuntest ta’ bejgħ fuq 
l-Internet, il-proprjetarju għandu jkun 
intitolat li jipprojbixxi l-importazzjoni ta’ 
tali merkanzija fl-Unjoni fejn huwa biss l-
ispeditur tal-merkanzija li jaġixxi għal 
skopijiet kummerċjali.

(23) Sabiex ikun hemm aktar prevenzjoni 
effettiva tad-dħul ta’ merkanzija ta’ ksur, 
b’mod partikolari fil-kuntest ta’ bejgħ fuq 
l-Internet, il-proprjetarju għandu jkun 
intitolat, bl-għajnuna tal-awtoritajiet 
nazzjonali, li jipprojbixxi l-importazzjoni 
ta’ tali merkanzija fl-Unjoni anke jekk
huwa biss l-ispeditur tal-merkanzija li 
jaġixxi għal skopijiet kummerċjali.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-għajnuna tal-awtoritajiet nazzjonali hi neċessarja biex tiġi applikata din il-miżura.

Emenda 3

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. 

(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. 
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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.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-eżami ex officio tar-raġunijiet għal rifjut għandu jibqa’ jsir, jekk dan jiġu deċiż mill-Istati 
Membri, b’kunsiderazzjoni tal-vantaġġi li dan jagħti lill-applikant ta’ talba għal marka 
kummerċjali, u partikolarment lill-SMEs. Bħalissa, 12-il Stat Membru jagħmlu użu minn din 
il-possibbiltà (il-Portugall, il-Bulgarija, Ċipru, l-Estonja, il-Finlandja, il-Greċja, l-Irlanda, 
Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, l-Isvezja u r-Repubblika Ċeka).

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – 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 b’mod li jippermetti 
lill-awtoritajiet kompetenti u lill-pubbliku 
jiddeterminaw b’mod ċar u preċiż is-
suġġett tal-protezzjoni mogħtija lill-
proprjetarju tagħhom.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-għan hu li l-elementi li jikkostitwixxu marka kummerċjali Ewropea jkunu rappreżentati 
b’mod ċar u preċiż. 

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Trade mark ma għandhiex tiġi rifjutata 5. Trade mark ma għandhiex tiġi rifjutata 
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reġistrazzjoni jew tiġi dikjarata nulla 
skont il-paragrafu 1(b), (c) jew (d) jekk, 
qabel id-data tal-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni jew wara d-data tar-
reġistrazzjoni u wara l-użu magħmul 
minnha, hi akkwistat karattru distintiv.

reġistrazzjoni jekk, wara l-użu magħmul 
minnha, meta tkun ġiet irreġistrata, hi 
akkwistat karattru distintiv.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-karattru distintiv tat-trade mark irid ikun jeżisti meta din tiġi rreġistrata. 

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe Stat Membru jista’ jistipula 
li l-paragrafu 5 għandujapplika wkoll fejn 
il-karatteristika distintiva kienet 
akkwistata wara d-data tal-applikazzjoni 
għar-reġistrazzjoni u qabel id-data tar-
reġistrazzjoni

imħassar

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-karattru distintiv tat-trade mark irid ikun jeżisti meta din tiġi rreġistrata. 

Emenda 7

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 

5. Il-proprjetarju ta’ trade mark reġistrata 
għandu jkun intitolat ukoll jipprevjeni, bl-
għajnuna tal-awtoritajiet nazzjonali, 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 



PA\944235MT.doc 9/10 PE516.701v01-00

MT

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.

jkunu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera 
meta, tali merkanzija, inkluż l-imballaġġ, 
tiġi minn pajjiżi terzi u 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.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-għajnuna tal-awtoritajiet nazzjonali hi neċessarja biex tiġi applikata din il-miżura.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Applikant għal marka kollettiva jista’ 
jippreżenta r-regolamenti li jiggvernaw l-
użu tagħhom.

1. Applikant għal marka kollettiva jista’ 
jippreżenta lill-uffiċċju r-regolamenti li 
jiggvernaw l-użu tagħha.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda hu li tiġi kkjarifikata l-leġiżlazzjoni u li jitneħħew id-dubji fir-
rigward ta’ fejn għandu jiġi ppreżentat dan ir-regolament.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 41

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.

imħassar
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Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-eżami ex officio tar-raġunijiet għal rifjut għandu jibqa’ jsir, jekk dan jiġu deċiż mill-Istati 
Membri, b’kunsiderazzjoni tal-vantaġġi li dan jagħti lill-applikant ta’ talba għal marka 
kummerċjali, u partikolarment lill-SMEs. Bħalissa, 12-il Stat Membru jagħmlu użu minn din 
il-possibbiltà (il-Portugall, il-Bulgarija, Ċipru, l-Estonja, il-Finlandja, il-Greċja, l-Irlanda, 
Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, l-Isvezja u r-Repubblika Ċeka).


