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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.

Għan tal-proposta

Il-marka kummerċjali Komunitarja hi tip ta’ proprjetà intelletwali maħluqa fuq il-bażi tal-
Artikolu 118(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). L-analiżi tal-
impatt imwettqa mill-Kummissjoni Ewropea uriet li partijiet mir-Regolament jeħtieġu li 
jinbidlu biex tittejjeb u tiġi ssemplifikata s-sistema tal-marki kummerċjali Komunitarja.

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-komplimentarjetà tas-sistema tal-UE u tas-sistemi 
nazzjonali.

Dwar ir-reviżjoni tar-Regolament, il-Kummissjoni mhijiex qed tipproponi sistema ġdida, iżda 
modernizzazzjoni mmirata tad-dispożizzjonijiet eżistenti. Din tinvolvi b’mod partikolari:

 l-adattament tat-terminoloġija użata fir-Regolament skont it-Trattat ta’ Lisbona u d-
dispożizzjonijiet tiegħu għall-Approċċ Komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati,

 l-armonizzazzjoni tal-proċeduri ta’ applikazzjoni u ta’ reġistrazzjoni tal-marki 
kummerċjali Komunitarji,

 ċerti kjarifiki legali,
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 l-organizzazzjoni tal-koperazzjoni bejn l-UASI u l-uffiċċji nazzjonali, u

 l-allinjament mal-Artikolu 290 tat-TFUE dwar l-atti delegati;

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 fuq is-suq, billi tħajjar il-klijenti u billi toħloq tkabbir. In-numru ta’ 
applikazzjonijiet għal marki kummerċjali Komunitarji ppreżentati 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 għal 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 li tkun diġà 
ġiet irreġistrata fir-rigward ta’ dawk il-prodotti, fit-territorju doganali tal-Unjoni, 
independentement minn jekk dawn jiġux rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera.

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:

 It-tisħiħ tar-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali fis-sistema ta’ protezzjoni tal-marki 
kummerċjali u l-ġlieda kontra l-iffalsifikar,

 It-tneħħija tal-possibbiltà li tiġi ppreżentata applikazzjoni għal marka kummerċjali 
Komunitarja lill-Aġenzija biss,

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

 L-iskadenzi relatati mal-isem u l-klassifikazzjoni tal-prodotti u s-servizzi,
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 Il-missjonijiet tal-Aġenzija,

 Il-kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija, u

 It-taxxi.

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 regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Bil-għan li tissaħħaħ il-protezzjoni tal-
marka kummerċjali u jiġu miġġielda b’mod 
iktar effettiv il-falsifikazzjoni, il-
proprjetarju ta’ marka kummerċjali 
Ewropea għandu jkunu intitolat li 
jimpedixxi lil partijiet terzi milli jġibu 
oġġetti fit-territorju doganali tal-Unjoni 
mingħajr ma jkunu rilaxxati għal 
ċirkolazzjoni libera hemmhekk, fejn 
oġġetti bħal dawn jiġu minn pajjiżi terzi u 
jkollhom marka kummerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni, li tkun essenzjalment 
identika għal marka kummerċjali Ewropea 
rreġistrata fir-rigward ta’ oġġetti bħal 
dawn.

(18) Bil-għan li tissaħħaħ il-protezzjoni tal-
marka kummerċjali u jiġu miġġielda b’mod 
iktar effettiv il-falsifikazzjoni, il-
proprjetarju ta’ marka kummerċjali 
Ewropea għandu jkunu intitolat li 
jimpedixxi, bl-għajnuna tal-awtoritajiet 
nazzjonali, lil partijiet terzi milli jġibu 
oġġetti fit-territorju doganali tal-Unjoni 
mingħajr ma jkunu rilaxxati għal 
ċirkolazzjoni libera hemmhekk, fejn 
oġġetti bħal dawn jiġu minn pajjiżi terzi u 
jkollhom marka kummerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni, li tkun essenzjalment 
identika għal marka kummerċjali Ewropea 
rreġistrata fir-rigward ta’ oġġetti bħal 
dawn.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-għajnuna tal-awtoritajiet nazzjonali hi neċessarja biex tiġi applikata din il-miżura.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex ikun hemm prevenzjoni iktar 
effettiva tad-dħul ta’ prodotti mhux 
konformi, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ 
bejgħ fuq l-internet, il-proprjetarju għandu 
jkollu d-dritt li jipprojbixxi l-importazzjoni 
ta’ oġġetti bħal dawn fl-Unjoni, fejn huwa 
biss dak li jikkonsenja l-oġġetti li jaġixxi 
għal skopijiet kummerċjali.

(19) Sabiex ikun hemm prevenzjoni iktar 
effettiva tad-dħul ta’ prodotti mhux 
konformi, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ 
bejgħ fuq l-internet, il-proprjetarju għandu 
jkollu d-dritt li jipprojbixxi, bl-għajnuna 
tal-awtoritajiet nazzjonali, l-importazzjoni 
ta’ oġġetti bħal dawn fl-Unjoni, anke meta
huwa biss dak li jikkonsenja l-oġġetti 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 regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Fid-dawl tat-tnaqqis gradwali u n-
numru insinifikanti ta’ applikazzjonijiet 
għal marka kummerċjali Komunitarja 
ppreżentati f’uffiċċji tal-proprjetà 
intellettwali ċentrali tal-Istati Membri (“l-
uffiċċji tal-Istati Membri”), għandha tiġi 
permessa biss l-applikazzjoni għal marka 
kummerċjali Ewropea fl-Aġenzija.

imħassar

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Billi l-għan hu l-iffaċilitar tal-ħajja tal-persuni u tal-operat tal-intrapriżi, irridu nżommu l-
possibbiltajiet kollha ta’ reġistrazzjoni tal-marki kummerċjali fil-livell Ewropew. B’hekk 
hemm bżonn li jibqa’ possibbli li jiġu pproċessati l-applikazzjonijiet li jsiru fl-uffiċċji 
nazzjonali li jaġixxu bħala intermedjarji tal-Aġenzija.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Punt 9 -
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jiġu rrappreżentati b’mod li jippermetti 
lill-awtoritajiet kompetenti u l-pubbliku 
biex jiddeterminaw is-suġġett preċiż tal-
protezzjoni mogħtija lill-proprjetarju 
tagħhom.

b) jiġu rappreżentati b’mod li jippermetti 
lill-awtoritajiet kompetenti u l-pubbliku 
biex 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 regolament
Punt 12 
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-proprjetarju ta’ marka kummerċjali 
Ewropea għandu jkun intitolat li 
jimpedixxi lit-terzi persuni kollha minn 
importazzjoni ta’ prodotti, fil-kuntest ta’ 
attività kummerċjali, fit-territorju doganali 
tal-Unjoni mingħajr ma jkunu rilaxxati 
għal ċirkolazzjoni ħielsa hemmhekk, fejn 
tali prodotti, inkluż l-ippakkjar, jiġu minn 
pajjiżi terzi u jkollhom marka kummerċjali 
mingħajr awtorizzazzjoni, li tkun identika 
għall-marka kummerċjali Ewropea 
reġistrata fir-rigward ta’ tali prodotti, jew li 
ma tistax tingħaraf fl-aspetti essenzjali 

5. Il-proprjetarju ta’ marka kummerċjali 
Ewropea għandu jkun intitolat li 
jimpedixxi, bl-għajnuna tal-awtoritajiet 
nazzjonali, lit-terzi persuni kollha minn 
importazzjoni ta’ prodotti, fil-kuntest ta’ 
attività kummerċjali, fit-territorju doganali 
tal-Unjoni mingħajr ma jkunu rilaxxati 
għal ċirkolazzjoni ħielsa hemmhekk, fejn 
tali prodotti, inkluż l-ippakkjar, jiġu minn 
pajjiżi terzi u jkollhom marka kummerċjali 
mingħajr awtorizzazzjoni, li tkun identika 
għall-marka kummerċjali Ewropea 
reġistrata fir-rigward ta’ tali prodotti, jew li 
ma tistax tingħaraf fl-aspetti essenzjali 
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tagħha minn dik il-marka kummerċjali. tagħha minn dik il-marka kummerċjali.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 6

Proposta għal regolament
Punt 25 
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni għal marka kummerċjali 
Ewropea għandha tkun ippreżentata fl-
Aġenzija.

Applikazzjoni għal marka kummerċjali 
Ewropea għandha tkun ippreżentata fl-
Aġenzija u lill-uffiċċju.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Billi l-għan hu li jiġu ffaċilitati ħajjet in-nies u l-intrapriżi, irridu nżommu l-possibbiltajiet 
kollha ta’ reġistrazzjoni tal-marki kummerċjali fil-livell Ewropew. B’hekk hemm bżonn li 
jibqa’ possibbli li jiġu pproċessati l-applikazzjonijiet li jsiru fl-uffiċċji nazzjonali li jaġixxu 
bħala intermedjarji tal-Aġenzija.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Punt 27 
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-data tal-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni 
għal marka kummerċjali Ewropea għandha 
tkun id-data li fiha d-dokumenti li jkun 
fihom l-informazzjoni speċifikata 
f’Artikolu 26(1) ikunu ppreżentati mal-
Aġenzija mill-applikant, soġġetti għal ħlas 

Id-data tal-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni 
għal marka kummerċjali Ewropea għandha 
tkun id-data li fiha d-dokumenti li jkun 
fihom l-informazzjoni speċifikata fl-
Artikolu 26(1) ikunu ppreżentati lill-
Aġenzija jew lill-uffijċu mill-applikant, 
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ta’ miżata għall-applikazzjoni li għaliha l-
ordni għall-ħlas għandha tkun ingħatat 
mhux iktar tard minn dik id-data.”;

soġġetti għal ħlas ta’ miżata għall-
applikazzjoni li għaliha l-ordni għall-ħlas 
għandha tkun ingħatat mhux iktar tard 
minn dik id-data.”;

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Id-data tal-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għal marka kummerċjali Ewropea għandha tkun 
id-data li fiha d-dokumenti li jkun fihom l-informazzjoni speċifikata fl-Artikolu 26(1) ikunu 
ppreżentati mill-applikant lill-Aġenzija, jew lill-uffiċċju nazzjonali.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Punt 28 
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 28 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dikjarazzjoni għandha tiġi preżentata 
lill-Aġenzija fi żmien erba’ (4) xhur mid-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, u 
għandha tindika, b’mod ċar, preċiż u 
speċifiku, il-prodotti u servizzi, għajr dawk 
koperti b’mod ċar mit-tifsira litterali tal-
indikazzjonijiet tal-intestatura tal-klassi, 
oriġinarjament koperti mill-intenzjoni tal-
proprjetarju. L-Aġenzija għandha tieħu l-
miżuri xierqa biex temenda r-Reġistru kif 
xieraq. Din il-possibbiltà hija mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikoli 
15, 42(2), 51(1)(a) u 57(2).

Id-dikjarazzjoni għandha tiġi preżentata 
lill-Aġenzija waqt ir-reġistrazzjoni tal-
modifiki jew tat-tiġdid, u għandha tindika 
b’mod ċar, preċiż u speċifiku, il-prodotti u 
servizzi, għajr dawk koperti b’mod ċar mit-
tifsira litterali tal-indikazzjonijiet tal-
intestatura tal-klassi, oriġinarjament 
koperti mill-intenzjoni tal-proprjetarju. L-
Aġenzija għandha tieħu l-miżuri xierqa 
biex temenda r-Reġistru kif xieraq. Din il-
possibbiltà hija mingħajr preġudizzju 
għall-applikazzjoni tal-Artikoli 15, 42(2), 
51(1)(a) u 57(2).

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-reġistrazzjoni tkun saret qabel it-22 ta’ Ġunju 2012, ir-rekwiżiti legali stipulati f’dak 
iż-żmien ikunu ġew osservati. Biex jiġu evitati proċessi ġodda u kkumplikati, din il-proċedura 
għandha biss tiġi applikata fil-każ ta’ modifika tar-reġistrazzjoni jew fil-każ ta’applikazzjoni 
għal tiġdid tal-marka kummerċjali.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Punt 98 
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 123b – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-amministrazzjoni u l-promozzjoni 
tad-denominazzjonijiet ta’ oriġini protetta, 
tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti u 
tas-sistemi ta’ speċjalitajiet tradizzjonali 
garantiti stabbiliti mir-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012;

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Billi qed naħdmu fuq armonizzazzjoni dejjem akbar tar-regoli tal-proprjetà intellettwali fuq 
il-livell Ewropew, huwa normali li l-prodotti kollha jkunu protetti mill-istess regoli, billi dan 
jiżgura l-koerenza legali.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Punt 98 
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 123b – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) l-amministrazzjoni u l-promozzjoni 
tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti 
stabbiliti mir-Regolament (KE) 
Nru 1234/2007 u r-Regolament (KE) 
Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill;

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Billi qed naħdmu fuq armonizzazzjoni dejjem akbar tar-regoli tal-proprjetà intellettwali fuq 
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il-livell Ewropew, huwa normali li l-prodotti kollha jkunu protetti mill-istess regoli, billi dan 
jiżgura l-koerenza legali.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Punt 98 
Regolament(KE) Nru207/2009
Artikolu 123 – paragrafu 1 – punt d ċ (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) L-amministrazzjoni u l-promozzjoni 
tad-drittijiet Ewropej l-oħra dwar il-
proprjetà intellettwali stabbiliti 
b’konformità mal-Artikolu 118 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Billi qed naħdmu fuq armonizzazzjoni dejjem akbar tar-regoli tal-proprjetà intelletwali fuq il-
livell Ewropew, huwa normali li l-prodotti kollha jkunu protetti mill-istess regoli, billi dan 
jiżgura l-koerenza legali.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Punt 98 
Regolament (KE) Nru207/2009
Artikolu 123b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija tista’ tipprovdi servizzi ta’ 
medjazzjoni volontarja sabiex tgħin lill-
partijiet biex jilħqu ftehim amikevoli.

3. L-Aġenzija tista’ tipprovdi servizzi ta’ 
medjazzjoni volontarja fuq l-internet u 
mhux fuq l-internet sabiex tiffaċilita l-
aċċess għal proċeduri alternattivi ta’ 
riżoluzzjoni ta’ tilwim u tiffavorixxi ftehim 
amikevoli tat-tilwim, speċjalment permezz 
tad-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Mejju 2008 dwar ċerti aspetti tal-
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medjazzjoni ċivili u kummerċjali1.
_____________
1 ĠU L 136, 24.5.2008, p. 3.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Din il-proċedura ta’ medjazzjoni hi importanti għax twassal biex jiġu evitati spejjeż ogħla ta’ 
proċeduri legali fil-qrati u tħaffef ir-riżoluzzjoni tat-tilwim.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Punt 99 
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 125 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun 
kompost minn rappreżentant wieħed minn 
kull Stat Membru u żewġ rappreżentanti
tal-Kummissjoni u l-alternati tagħhom.

1. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun 
kompost minn rappreżentant wieħed minn 
kull Stat Membru, rappreżentant wieħed 
tal-Kummissjoni u rappreżentant wieħed 
tal-Parlament Ewropew, u l-alternati 
tagħhom.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija għandha tkun waħda konġunta, b’rappreżentant ta’ 
kull Stat Membru, rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea u ta’ rappreżentant tal-Parlament 
Ewropew biex ikun żgurat bilanċ istituzzjonali u tkun possibbli parteċipazzjoni effettiva tal-
PE fil-kontroll tal-ġestjoni tal-Uffiċċju.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Punt 110 
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 144 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammonti tal-miżati msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti 
f’livell sabiex jiġi żgurat li d-dħul fir-
rigward tagħhom ikun fil-prinċipju 
suffiċjenti biex il-baġit tal-Aġenzija jiġi 
bbilanċjat filwaqt li tiġi evitata l-
akkumulazzjoni ta’ eċċessi sinifikanti. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
139(4), il-Kummissjoni għandha tirrevedi
l-livell ta’ miżati jekk bilanċ favorevoli 
sinifikanti jsir rikorrenti. Jekk din ir-
reviżjoni ma twassalx għal tnaqqis jew 
modifika fil-livell ta’ miżati li għandu l-
effett li jipprevjeni akkumulazzjoni 
ulterjuri ta’ bilanċ favorevoli sinifikanti,
il-bilanċ favorevoli akkumulat wara r-
reviżjoni għandu jiġi trasferiti għall-baġit 
tal-Unjoni.

2. L-ammonti tal-miżati msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti 
f’livell sabiex jiġi żgurat li d-dħul fir-
rigward tagħhom ikun fil-prinċipju 
suffiċjenti biex il-baġit tal-Aġenzija jiġi 
bbilanċjat filwaqt li tiġi evitata l-
akkumulazzjoni ta’ eċċessi sinifikanti. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
139(4), il-Kummissjoni għandha tnaqqas 
il-livell ta’ miżati jekk bilanċ favorevoli 
sinifikanti jsir rikorrenti. Jekk ikun 
meħtieġ, il-bilanċ favorevoli sinifikanti 
akkumulat minkejja din ir-reviżjoni 
jintuża għall-fini tal-promozzjoni u t-titjib 
tas-sistema tal-marka kummerċjali 
Ewropea.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Billi l-bilanċ favorevoli jiġi minn miżati mħallsa mill-applikanti għar-reġistrazzjoni tal-marki 
kummerċjali u t-tiġdid tagħhom, dawn iridu jintużaw biex titjieb is-sistema tal-marka 
kummerċjali Ewropea.


