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Emenda 11
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont l-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi suq intern, għandha taħdem 
għall-iżvilupp sostenibbli tal-Ewropa mibni 
fuq it-tkabbir ekonomiku bbilanċjat u 
għandha tippromwovi l-iżvilupp xjentifiku 
u teknoloġiku. Il-ħolqien tal-
kundizzjonijiet legali li jippermettu li l-
intrapriżi jadattaw l-attivitajiet tagħhom fil-
manifattura u d-distribuzzjoni ta’ prodotti 
lil hinn mill-fruntieri nazzjonali u 
jipprovduhom b’aktar għażla u 
opportunitajiet jikkontribwixxi sabiex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-protezzjoni 
tal-privattiva uniformi fis-suq intern, jew 
tal-anqas parti sinifikanti tiegħu, għandha 
tkun fost l-istrumenti legali għad-
dispożizzjoni tal-intrapriżi.

(1) Skont l-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, l-Unjoni għandha 
tistabbilixxi suq intern, għandha taħdem 
għall-iżvilupp sostenibbli tal-Ewropa mibni 
fuq it-tkabbir ekonomiku bbilanċjat u 
għandha tippromwovi t-tixrid tal-
informazzjoni dwar il-progress xjentifiku 
u teknoloġiku. Il-ħolqien tal-
kundizzjonijiet legali li jippermettu li l-
intrapriżi jadattaw l-attivitajiet tagħhom fil-
manifattura u d-distribuzzjoni ta’ prodotti 
lil hinn mill-fruntieri nazzjonali u 
jipprovduhom b’aktar għażla u 
opportunitajiet jikkontribwixxi sabiex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-protezzjoni 
tal-privattiva uniformi fis-suq intern, jew 
tal-anqas parti sinifikanti tiegħu, għandha 
tkun fost l-istrumenti legali għad-
dispożizzjoni tal-intrapriżi.

Or. en

Emenda 12
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Konvenzjoni dwar l-Għoti ta' 
Privattivi Ewropej (il-Konvezjoni Ewropea 
dwar il-Privattivi), kif emendata (minn 
hawn ’il quddiem “KEP”), stabbilixxiet l-
Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi u 

(5) Il-Konvenzjoni dwar l-Għoti ta' 
Privattivi Ewropej (il-Konvezjoni Ewropea 
dwar il-Privattivi), kif emendata (minn 
hawn ’il quddiem “KEP”), stabbilixxiet l-
Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi u 
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fdatha bil-kompitu li tagħti privattivi 
Ewropej. Dan il-kompitu jitwettaq mill-
Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi. Privattivi 
Ewropej mogħtija mill-Uffiċċju Ewropew 
tal-Privattivi taħt ir-regoli u l-proċeduri 
stabbiliti fil-KEP għandhom, fuq talba 
mill-proprjetarju tal-privattivi, 
jibbenefikaw minn effett unitarju permezz 
ta’ dan ir-Regolament fit-territorji tal-Istati 
Membri parteċipanti (minn hawn ’il 
quddiem "privattivi Ewropej b'effett 
unitarju").

fdatha bil-kompitu li tagħti privattivi 
Ewropej. Dan il-kompitu jitwettaq mill-
Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi. Privattivi 
Ewropej mogħtija mill-Uffiċċju Ewropew 
tal-Privattivi taħt ir-regoli u l-proċeduri 
stabbiliti fil-KEP għandhom, fuq talba 
mill-proprjetarju tal-privattivi imressqa 
direttament jew permezz tal-uffiċċju 
nazzjonali relevanti tal-privattivi, 
jibbenefikaw minn effett unitarju permezz 
ta’ dan ir-Regolament fit-territorji tal-Istati 
Membri parteċipanti (minn hawn ’il 
quddiem "privattivi Ewropej b'effett 
unitarju").

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-proprjetarji tal-privattivi jistgħu jressqu talbiet direttamenti lill-Uffiċċju Ewropew tal-
Privattivi, imma ġeneralment għandhom iressquhom permezz tal-uffiċċji nazzjonali tal-
privattivi.

Emenda 13
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Id-drittijiet mogħtija mill-privattiva 
Ewropea b’effett unitarju għandhom 
jippermettu li l-proprjetarju tal-privattiva 
jipprevjeni lil kwalunkwe parti terza li 
m'għandhiex il-kunsens tiegħu mill-użu 
dirett u indirett tal-invenzjoni fit-territorji 
tal-Istati Membri parteċipanti. Madankollu, 
għadd ta’ limitazzjonijiet tad-drittijiet tal-
proprjetarju tal-privattiva għandhom 
jippermettu li partijiet terzi jużaw l-
invenzjoni, pereżempju għal finijiet privati 
u mhux kummerċjali, għal finijiet 
sperimentali, għal atti permessi b’mod
speċifiku taħt il-liġi tal-Unjoni (fil-qasam 
tal-prodotti mediċinali veterinarji, prodotti 

(10) Id-drittijiet mogħtija mill-privattiva 
Ewropea b’effett unitarju għandhom 
jippermettu li l-proprjetarju tal-privattiva 
jipprevjeni lil kwalunkwe parti terza li 
m'għandhiex il-kunsens tiegħu mill-użu 
dirett u indirett tal-invenzjoni fit-territorji 
tal-Istati Membri parteċipanti. Madankollu, 
dan ma għandux jinkludi d-dritt ta' parti 
terza li tuża l-invenzjonijiet għal finijiet 
mhux kummerċjali u riċerka xjentifika, u 
l-invenzjonijiet kollha li mhumiex 
privattivabbli skont il-liġi internazzjonali, 
inklużi l-programmi tal-kompjuter u l-
bażijiet tad-data; dan jinkludi wkoll l-
invenzjonijiet bijoteknoloġiċi privattivati, 
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mediċinali għall-użu mill-bniedem, 
drittijiet ta' varjetajiet tal-pjanti, il-
protezzjoni legali ta' programmi tal-
kompjuter permezz tad-drittijiet tal-awtur
u l-protezzjoni legali ta’ invenzjonijiet
bijoteknoloġiċi) taħt il-liġi internazzjonali
u għall-użu mill-bidwi ta’ bhejjem protetti 
għall-finijiet tal-biedja.

il-privattivi tal-ħarsien tal-pjanti u 
mediċini taħt il-protezzjoni tal-privattivi, u 
l-użu mill-bdiewa ta’ bhejjem protetti 
għall-finijet tal-biedja.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tkopri żewġ gruppi ta’ invenzjonijiet: l-invenzjonijiet mhux privattivibbli u l-
invenzjonijiet li huma privattivibbli, iżda li l-użu tagħhom huwa permess skont id-dritt 
Ewropew.

Emenda 14
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istati Membri parteċipanti 
għandhom jagħtu lill-Uffiċċju Ewropew 
tal-Privattivi ċerti kompiti amministrattivi 
relatati ma’ privattivi Ewropej b'effett 
unitarju, b’mod partikolari fir-rigward tal-
amministrazzjoni ta’ talbiet għal effett 
unitarju, ir-reġistrazzjoni tal-effett unitarju 
u ta’ kwalunkwe limitazzjoni, liċenzja, 
trasferiment, revoka jew skadenza ta' 
privattivi Ewropej b’effett unitarju, il-ġbir
u d-distribuzzjoni mill-ġdid tat-tariffi ta’ 
tiġdid, il-pubblikazzjoni ta’ traduzzjonijiet 
għall-finijiet ta’ informazzjoni matul 
perjodu tranżitorju u l-amministrazzjoni ta’ 
skema ta’ kumpens ta’ spejjeż ta’ 
traduzzjoni għall-applikanti li qed 
jippreżentaw applikazzjonijiet għal 
privattivi Ewropej f’lingwa oħra li mhijiex 
waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Uffiċċju 
Ewropew tal-Privattivi. L-Istati Membri 
parteċipanti għandhom jiżguraw li t-

(15) L-Istati Membri parteċipanti 
għandhom jagħtu lill-Uffiċċju Ewropew 
tal-Privattivi ċerti kompiti amministrattivi 
relatati ma’ privattivi Ewropej b'effett 
unitarju, b’mod partikolari fir-rigward tat-
talbiet għal effett unitarju, it-twettiq tal-
proċess tar-reġistrazzjoni tal-effett unitarju 
u l-analiżi ta’ kwalunkwe problema 
relatata, bħalma huma l-ġbir u d-
distribuzzjoni mill-ġdid tat-tariffi ta’ tiġdid, 
il-pubblikazzjoni ta’ traduzzjonijiet għall-
finijiet ta’ informazzjoni matul perjodu 
tranżitorju u l-amministrazzjoni ta’ skema 
ta’ kumpens ta’ spejjeż ta’ traduzzjoni 
għall-applikanti li qed jippreżentaw 
applikazzjonijiet għal privattivi Ewropej 
f’lingwa oħra li mhijiex waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Uffiċċju Ewropew tal-
Privattivi. It-talbiet għal effett unitarju 
għandhom jiġu ppreżentati lill-Uffiċċju 
Ewoprew tal-Privattivi fi żmien xahar mid-
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talbiet għal effett unitarju jiġu ppreżentati 
lill-Uffiċċju Ewoprew tal-Privattivi fi 
żmien xahar mid-data tal-pubblikazzjoni 
tar-referenza tal-għotja fil-Bulettin 
Ewropew tal-Privattivi u li jkunu 
ppreżentati fil-lingwa tal-proċeduri 
quddiem l-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi 
flimkien mat-traduzzjoni preskritta mir-
Regolament tal-Kunsill .../... 
[arranġamenti għat-traduzzjoni], matul il-
perjodu tranżitorju.

data tal-pubblikazzjoni tar-referenza tal-
għotja fil-Bulettin Ewropew tal-Privattivi 
fil-lingwa tal-proċeduri quddiem l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Privattivi flimkien mat-
traduzzjoni preskritta.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Huwa impossibbli li jiġu elenkati l-problemi kollha li jistgħu jinqalgħu fir-rigward tal-
amministrazzjoni tal-privattivi Ewropej fil-pajjiżi li aċċettaw il-Privattiva Unitarja Ewropea.

Emenda 15
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-proprjetarji tal-privattivi għandhom 
iħallsu tariffa ta’ tiġdid waħda, annwali u 
komuni għall-privattivi Ewropej b’effett 
unitarju. It-tariffi ta’ tiġdid għandhom 
ikunu progressivi matul it-terminu ta’ 
protezzjoni tal-privattiva u, flimkien mat-
tariffi li jridu jitħallsu lill-Organizzazzjoni 
Ewropea tal-Privattivi matul l-istadju ta’ 
qabel l-għotja, għandhom ikopru l-ispejjeż 
kollha assoċjati mal-għotja tal-privattiva 
Ewropea u mal-amministrazzjoni ta’ 
protezzjoni tal-privattiva unitarja. Il-livell 
tat-tariffi ta’ tiġdid għandu jiġi ffissat bil-
għan li tiġi ffaċilitata l-innovazzjoni u 
titrawwem il-kompetittività tan-negozji 
Ewropej. Għandu jirrifletti wkoll id-daqs 
tas-suq kopert mill-privattiva u jkun simili 
għal-livell tat-tariffi nazzjonali ta’ tiġdid 
għal privattiva Ewropea medja li tidħol fis-

(16) Il-proprjetarji tal-privattivi għandhom 
iħallsu tariffa ta’ tiġdid waħda, annwali u 
komuni għall-privattivi Ewropej b’effett 
unitarju. It-tariffi ta’ tiġdid għandhom 
ikunu progressivi matul it-terminu ta’ 
protezzjoni tal-privattiva u, flimkien mat-
tariffi li jridu jitħallsu lill-Organizzazzjoni 
Ewropea tal-Privattivi matul l-istadju ta’ 
qabel l-għotja, għandhom ikopru l-ispejjeż 
kollha assoċjati mal-għotja tal-privattiva 
Ewropea u mal-amministrazzjoni ta’ 
protezzjoni tal-privattiva unitarja. Il-livell 
tat-tariffi ta’ tiġdid għandu jiġi ffissat bil-
għan li tiġi ffaċilitata l-innovazzjoni u 
titrawwem il-kompetittività tan-negozji 
Ewropej, u għandu jqis is-sitwazzjoni 
speċifika tal-intrapriżi żgħar u medji, kif 
ukoll il-ħtieġa urġenti li jiġi promoss l-
iffrankar tal-enerġija u l-użu tas-sorsi 
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seħħ fl-Istati Membri parteċipanti fiż-
żmien fejn il-livell tat-tariffi tat-tiġdid jiġi 
ffissat l-ewwel mill-Kummissjoni.

rinnovabbli fis-sura ta' tariffi aktar baxxi. 
Għandu jirrifletti wkoll id-daqs tas-suq 
kopert mill-privattiva u jkun simili għal-
livell tat-tariffi nazzjonali ta’ tiġdid għal 
privattiva Ewropea medja li tidħol fis-seħħ 
fl-Istati Membri parteċipanti fiż-żmien fejn 
il-livell tat-tariffi tat-tiġdid jiġi ffissat l-
ewwel mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 16
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-proprjetarji tal-privattivi għandhom 
iħallsu tariffa ta’ tiġdid waħda, annwali u 
komuni għall-privattivi Ewropej b’effett 
unitarju. It-tariffi ta’ tiġdid għandhom 
ikunu progressivi matul it-terminu ta’ 
protezzjoni tal-privattiva u, flimkien mat-
tariffi li jridu jitħallsu lill-Organizzazzjoni 
Ewropea tal-Privattivi matul l-istadju ta’ 
qabel l-għotja, għandhom ikopru l-ispejjeż 
kollha assoċjati mal-għotja tal-privattiva 
Ewropea u mal-amministrazzjoni ta’ 
protezzjoni tal-privattiva unitarja. Il-livell 
tat-tariffi ta’ tiġdid għandu jiġi ffissat bil-
għan li tiġi ffaċilitata l-innovazzjoni u 
titrawwem il-kompetittività tan-negozji 
Ewropej. Għandu jirrifletti wkoll id-daqs 
tas-suq kopert mill-privattiva u jkun simili 
għal-livell tat-tariffi nazzjonali ta’ tiġdid 
għal privattiva Ewropea medja li tidħol fis-
seħħ fl-Istati Membri parteċipanti fiż-
żmien fejn il-livell tat-tariffi tat-tiġdid jiġi 
ffissat l-ewwel mill-Kummissjoni.

(16) Il-proprjetarji tal-privattivi għandhom 
iħallsu tariffa ta’ tiġdid waħda, annwali u 
komuni għall-privattivi Ewropej b’effett 
unitarju. It-tariffi ta’ tiġdid għandhom 
ikunu progressivi matul it-terminu ta’ 
protezzjoni tal-privattiva u, flimkien mat-
tariffi li jridu jitħallsu lill-Organizzazzjoni 
Ewropea tal-Privattivi matul l-istadju ta’ 
qabel l-għotja, għandhom ikopru l-ispejjeż 
kollha assoċjati mal-għotja tal-privattiva 
Ewropea u mal-amministrazzjoni ta’ 
protezzjoni tal-privattiva unitarja. Il-livell 
tat-tariffi ta’ tiġdid għandu jiġi ffissat bil-
għan li tiġi ffaċilitata l-innovazzjoni u 
titrawwem il-kompetittività tan-negozji 
Ewropej, filwaqt li jitqiesu partikolarment 
il-mikrointrapriżi u l-intrapriżi żgħar kif 
hemm iddefinit fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE1. Għandu 
jirrifletti wkoll id-daqs tas-suq kopert mill-
privattiva u jkun simili għal-livell tat-tariffi 
nazzjonali ta’ tiġdid għal privattiva 
Ewropea medja li tidħol fis-seħħ fl-Istati 
Membri parteċipanti fiż-żmien fejn il-livell 
tat-tariffi tat-tiġdid jiġi ffissat l-ewwel mill-
Kummissjoni.
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_____________
1 Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 dwar 
id-definizzjoni ta’ mikrointrapriżi u 
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (ĠU L 
124, 20.5.2003, p. 36).

Or. en

Emenda 17
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-proprjetarji tal-privattivi għandhom 
iħallsu tariffa ta’ tiġdid waħda, annwali u 
komuni għall-privattivi Ewropej b’effett 
unitarju. It-tariffi ta’ tiġdid għandhom 
ikunu progressivi matul it-terminu ta’ 
protezzjoni tal-privattiva u, flimkien mat-
tariffi li jridu jitħallsu lill-Organizzazzjoni 
Ewropea tal-Privattivi matul l-istadju ta’ 
qabel l-għotja, għandhom ikopru l-ispejjeż 
kollha assoċjati mal-għotja tal-privattiva 
Ewropea u mal-amministrazzjoni ta’ 
protezzjoni tal-privattiva unitarja. Il-livell 
tat-tariffi ta’ tiġdid għandu jiġi ffissat bil-
għan li tiġi ffaċilitata l-innovazzjoni u 
titrawwem il-kompetittività tan-negozji 
Ewropej. Għandu jirrifletti wkoll id-daqs 
tas-suq kopert mill-privattiva u jkun simili 
għal-livell tat-tariffi nazzjonali ta’ tiġdid 
għal privattiva Ewropea medja li tidħol fis-
seħħ fl-Istati Membri parteċipanti fiż-
żmien fejn il-livell tat-tariffi tat-tiġdid jiġi 
ffissat l-ewwel mill-Kummissjoni.

(16) Il-proprjetarji tal-privattivi għandhom 
iħallsu tariffa ta’ tiġdid waħda, annwali u 
komuni għall-privattivi Ewropej b’effett 
unitarju. It-tariffi ta’ tiġdid għandhom 
ikunu progressivi matul it-terminu ta’ 
protezzjoni tal-privattiva u, flimkien mat-
tariffi li jridu jitħallsu lill-Organizzazzjoni 
Ewropea tal-Privattivi matul l-istadju ta’ 
qabel l-għotja, għandhom ikopru l-ispejjeż 
kollha assoċjati mal-għotja tal-privattiva 
Ewropea u mal-amministrazzjoni ta’ 
protezzjoni tal-privattiva unitarja. Il-livell 
tat-tariffi ta’ tiġdid għandu jiġi ffissat bil-
għan li tiġi ffaċilitata l-innovazzjoni u 
titrawwem il-kompetittività tan-negozji 
Ewropej u għandu jqis l-istatus u l-
kapaċità ta’ finanzjament tal-intrapriżi 
żgħar u medji. Għandu jirrifletti wkoll id-
daqs tas-suq kopert mill-privattiva u jkun 
simili għal-livell tat-tariffi nazzjonali ta’ 
tiġdid għal privattiva Ewropea medja li 
tidħol fis-seħħ fl-Istati Membri parteċipanti 
fiż-żmien fejn il-livell tat-tariffi tat-tiġdid 
jiġi ffissat l-ewwel mill-Kummissjoni.

Or. ro
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Emenda 18
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-proprjetarji tal-privattivi għandhom 
iħallsu tariffa ta’ tiġdid waħda, annwali u 
komuni għall-privattivi Ewropej b’effett 
unitarju. It-tariffi ta’ tiġdid għandhom 
ikunu progressivi matul it-terminu ta’ 
protezzjoni tal-privattiva u, flimkien mat-
tariffi li jridu jitħallsu lill-Organizzazzjoni 
Ewropea tal-Privattivi matul l-istadju ta’ 
qabel l-għotja, għandhom ikopru l-ispejjeż 
kollha assoċjati mal-għotja tal-privattiva 
Ewropea u mal-amministrazzjoni ta’ 
protezzjoni tal-privattiva unitarja. Il-livell 
tat-tariffi ta’ tiġdid għandu jiġi ffissat bil-
għan li tiġi ffaċilitata l-innovazzjoni u 
titrawwem il-kompetittività tan-negozji 
Ewropej. Għandu jirrifletti wkoll id-daqs 
tas-suq kopert mill-privattiva u jkun simili 
għal-livell tat-tariffi nazzjonali ta’ tiġdid 
għal privattiva Ewropea medja li tidħol fis-
seħħ fl-Istati Membri parteċipanti fiż-
żmien fejn il-livell tat-tariffi tat-tiġdid jiġi 
ffissat l-ewwel mill-Kummissjoni.

(16) Il-proprjetarji tal-privattivi għandhom 
iħallsu tariffa ta’ tiġdid waħda, annwali u 
komuni għall-privattivi Ewropej b’effett 
unitarju. It-tariffi ta’ tiġdid għandhom 
ikunu imposti matul it-term kollu tal-
protezzjoni tal-privattiva u, flimkien mat-
tariffi li jridu jitħallsu lill-Organizzazzjoni 
Ewropea tal-Privattivi matul l-istadju ta’ 
qabel l-għotja, għandhom ikopru l-ispejjeż 
attwali assoċjati mal-għotja tal-privattiva 
Ewropea u mal-amministrazzjoni tal-
protezzjoni tal-privattiva unitarja. Il-livell 
tat-tariffi ta’ tiġdid għandu jiġi ffissat bil-
għan li tiġi ffaċilitata l-innovazzjoni u 
titrawwem il-kompetittività tan-negozji 
Ewropej. Għandu jkun simili għal-livell 
tat-tariffi nazzjonali ta’ tiġdid għal 
privattiva medja li tidħol fis-seħħ fl-Istati 
Membri parteċipanti fiż-żmien meta l-livell
tat-tariffi tat-tiġdid jiġi ffissat l-ewwel mill-
Kummissjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż iridu jirriflettu l-ispejjeż attwali mġarrba u għandhom ikunu simili għall-ispejjeż 
nazzjonali.

Emenda 19
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jiġi determinat il-livell xieraq u 
d-distribuzzjoni tat-tariffi ta’ tiġdid u 
sabiex jiġi żgurat li l-ispejjeż kollha tal-
kompiti fir-rigward ta’ protezzjoni tal-
privattiva unitarja fdata f'idejn l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Privattivi huma koperti għal 
kollox mir-riżorsi ġġenerati mill-privattivi 
Ewropej b’effett unitarju u li, flimkien mat-
tariffi li jridu jitħallsu lill-Organizzazzjoni 
Ewropea tal-Privattivi matul l-istadju ta’ 
qabel l-għotja, id-dħul mit-tariffi ta’ tiġdid 
jiżgura baġit ibbilanċjat tal-
Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi.

(17) Sabiex jiġi determinat il-livell xieraq u 
d-distribuzzjoni tat-tariffi ta’ tiġdid u 
sabiex jiġi żgurat li t-tariffi attwali għall-
kompiti li jiġu nnegozjati mill-ġdid ta’ 
kull sena fir-rigward tal-protezzjoni tal-
privattiva unitarja fdata f'idejn l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Privattivi huma koperti għal 
kollox mir-riżorsi ġġenerati mill-privattivi 
Ewropej b’effett unitarju u li, flimkien mat-
tariffi li jridu jitħallsu lill-Organizzazzjoni 
Ewropea tal-Privattivi matul l-istadju ta’ 
qabel l-għotja, id-dħul mit-tariffi ta’ tiġdid 
jiżgura baġit ibbilanċjat tal-
Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kompiti kkonferiti fuq l-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi għandhom jiġu nnegozjati mill-ġdid 
kull sena minħabba t-tariffi involuti, li għandhom jiġu adattati konsegwentement.   

Emenda 20
Alajos Mészáros

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) It-tariffi ta’ tiġdid għandhom jitħallsu 
lill-Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi. 
50 % minnhom, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż 
imġarrba mill-Uffiċċju Ewropew tal-
Privattivi fit-twettiq ta' kompiti fir-rigward 
tal-protezzjoni tal-privattiva unitarja, 
għandhom jiġu distribwiti fost l-Istati 
Membri parteċipanti, u għandhom jintużaw 
għal finijiet relatati mal-privattiva. Is-
sehem tad-distribuzzjoni għandu jiġi 
stipulat abbażi ta' kriterji ġusti, ekwitabbli
u rilevanti jiġifieri il-livell tal-attività tal-
privattiva u d-daqs tas-suq. Id-

(18) It-tariffi ta’ tiġdid għandhom jitħallsu 
lill-Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi. 
50 % minnhom, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż 
imġarrba mill-Uffiċċju Ewropew tal-
Privattivi fit-twettiq ta' kompiti fir-rigward 
tal-protezzjoni tal-privattiva unitarja, 
għandhom jiġu distribwiti fost l-Istati 
Membri parteċipanti, u għandhom jintużaw 
għall-infurzar ta’ dan ir-Regolament u 
għal finijiet oħra relatati mal-privattivi u 
l-innovazzjoni, inkluż għall-provvediment 
ta’ pariri u appoġġ għall-intrapriżi ta’ 
daqs żgħir u medju. Is-sehem tad-
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distribuzzjoni għandha tipprovdi kumpens 
talli jkun hemm lingwa uffiċjali oħra li 
mhijiex waħda mil-lingwi uffiċjali tal-
Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi, għal livell 
baxx b’mod sproporzjonat ta’ attività tal-
privattivi u għall-ksib ta’ sħubija tal-
Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi 
pjuttost riċentement.

distribuzzjoni għandu jiġi stipulat abbażi ta' 
kriterji ġusti, ekwi u rilevanti jiġifieri il-
livell tal-attività tal-privattiva u d-daqs tas-
suq. Id-distribuzzjoni għandha tipprovdi 
kumpens talli jkun hemm lingwa uffiċjali 
oħra li mhijiex waħda mil-lingwi uffiċjali 
tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi, għal 
livell baxx b’mod sproporzjonat ta’ attività 
tal-privattivi u għall-ksib ta’ sħubija tal-
Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi 
pjuttost riċentement.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jiġi żgurat li t-tariffi tat-tiġdid iddistribwiti jaqdu l-għan tar-Regolament u jkunu 
ta’ benefiċċju għas-sistema msaħħa tal-privattivi fl-Ewropa, irid jiġi ddikjarat għal liema fini 
jistgħu jużawhom l-Istati Membri parteċipanti.

Emenda 21
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) It-tariffi ta’ tiġdid għandhom jitħallsu 
lill-Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi. 
50 % minnhom, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż 
imġarrba mill-Uffiċċju Ewropew tal-
Privattivi fit-twettiq ta' kompiti fir-rigward 
tal-protezzjoni tal-privattiva unitarja, 
għandhom jiġu distribwiti fost l-Istati 
Membri parteċipanti, u għandhom jintużaw 
għal finijiet relatati mal-privattiva. Is-
sehem tad-distribuzzjoni għandu jiġi 
stipulat abbażi ta' kriterji ġusti, ekwitabbli
u rilevanti jiġifieri il-livell tal-attività tal-
privattiva u d-daqs tas-suq. Id-
distribuzzjoni għandha tipprovdi kumpens 
talli jkun hemm lingwa uffiċjali oħra li 
mhijiex waħda mil-lingwi uffiċjali tal-
Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi, għal livell 
baxx b’mod sproporzjonat ta’ attività tal-

(18) It-tariffi ta’ tiġdid għandhom jitħallsu 
lill-Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi. 
50 % minnhom, wara li jitnaqqsu l-ispejjeż 
imġarrba mill-Uffiċċju Ewropew tal-
Privattivi fit-twettiq ta' kompiti fir-rigward 
tal-protezzjoni tal-privattiva unitarja, 
għandhom jiġu distribwiti fost l-Istati 
Membri parteċipanti, u għandhom jintużaw 
għal finijiet relatati mal-privattiva. Is-
sehem tad-distribuzzjoni għandu jiġi 
stipulat abbażi ta' kriterji ġusti, ekwu u 
rilevanti. Id-distribuzzjoni għandha 
tipprovdi kumpens talli jkun hemm lingwa 
uffiċjali oħra li mhijiex waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Uffiċċju Ewropew tal-
Privattivi.
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privattivi u għall-ksib ta’ sħubija tal-
Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi 
pjuttost riċentement.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jekk ma hemm l-ebda definizzjoni għal “livell baxx ta’ attività tal-privattivi", dawn il-kelmiet 
għandhom jitneħħew mit-test.

Emenda 22
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex ikunu żgurati l-livell u d-
distribuzzjoni xierqa tat-tariffi ta’ tiġdid 
skont il-prinċipji stipulati f’dan ir-
Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-livell tat-tariffi ta’ tiġdid 
għal privattivi Ewropej b'effett unitarju u 
d-distribuzzjoni ta' dawn it-tariffi bejn l-
Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi u l-
Istati Membri parteċipanti. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
ta’ esperti. Il-Kummissjoni, waqt li tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

(19) Sabiex ikunu żgurati l-livell u d-
distribuzzjoni xierqa tat-tariffi ta’ tiġdid 
skont il-prinċipji stipulati f’dan ir-
Regolament, is-setgħa tan-negozjar mal-
Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi u tal-
adozzjoni ta’ atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-livell tat-
tariffi ta’ tiġdid għal privattivi Ewropej 
b'effett unitarju u d-distribuzzjoni ta' dawn 
it-tariffi bejn l-Organizzazzjoni Ewropea 
tal-Privattivi u l-Istati Membri parteċipanti. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, 
waqt li tħejji u tfassal atti delegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u 
xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Iġġib it-test simili għall-Emenda 6.
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Emenda 23
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sħubija msaħħa bejn l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Privattivi u l-uffiċċji ċentrali
tal-proprjetà industrijali tal-Istati Membri 
għandha tippermetti l-użu regolari, fejn hu 
xieraq, mill-Uffiċċju Ewropew tal-
Privattivi, tar-riżultat ta' kull tfittxija li 
titwettaq mill-uffiċċji ċentrali tal-proprjetà 
industrijali dwar applikazzjoni ta’ 
privattiva nazzjonali li l-prijorità tagħha 
tiġi kklemjata f’applikazzjoni sussegwenti 
għal privattiva Ewropea. L-uffiċċji ċentrali 
tal-proprjetà industrijali, inklużi dawk li 
ma jwettqux tfittxijiet matul il-proċedura 
tal-għoti ta’ privattiva nazzjonali, jista’ 
jkollhom rwol essenzjali fis-sħubija 
msaħħa, fost oħrajn billi jagħtu parir u 
appoġġ lil applikanti potenzjali għall-
privattiva, b'mod partikolari l-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju, billi jirċievu l-
applikazzjonijiet, imexxu 'l quddiem l-
applikazzjonijiet lill-Uffiċċju Ewropew tal-
Privattivi u billi jxerrdu l-informazzjoni 
dwar il-privattivi.

(20) Sħubija ta’ komunikazzjoni msaħħa 
bejn l-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi u l-
uffiċċji ċentrali tal-proprjetà industrijali 
tal-Istati Membri tal-UE għandha 
tippermetti lill-Uffiċċju Ewropew tal-
Privattivi, fejn hu xieraq, fuq il-bażi ta’ 
ħlas ta’ tariffa, jagħmel użu regolari tar-
riżultat ta' kull tfittxija li titwettaq mill-
uffiċċji ċentrali tal-proprjetà industrijali 
dwar applikazzjoni ta’ privattiva nazzjonali 
li l-prijorità tagħha tiġi kklemjata 
f’applikazzjoni sussegwenti għal privattiva 
Ewropea. L-uffiċċji ċentrali tal-proprjetà 
industrijali kollha, inklużi dawk li ma 
jwettqux tfittxijiet matul il-proċedura tal-
għoti ta’ privattiva nazzjonali, jista’ 
jkollhom rwol essenzjali, fost oħrajn billi 
jipprovdu parir lil applikanti potenzjali 
għall-privattiva, b'mod partikolari l-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, billi 
jirċievu l-applikazzjonijiet nazzjonali u 
jistabbilixxu jekk għandhomx jiġu 
mgħoddija lill-Uffiċċju Ewropew tal-
Privattivi, u billi jxerrdu l-informazzjoni 
dwar il-privattivi.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni mal-uffiċċji nazzjonali tal-privattivi fuq il-bażi ta’ ħlas ta’ miżata hija 
essenzjali fil-proċess tat-tħejjija tal-privattivi.

Emenda 24
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi ftehim 
speċjali fis-sens tal-Artikolu 142 tal-
Konvenzjoni dwar l-Għoti ta' Privattivi 
Ewropej (il-Konvenzjoni Ewropea dwar il-
Privattivi), kif emendata (minn hawn ’il 
quddiem "il-KEP").

imħassar

Or. en

Emenda 25
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa ...*, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta proposta għal direttiva mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill, 
flimkien ma' valutazzjoni tal-impatt għall-
armonizzazzjoni tal-liġi tal-privattivi 
sostantiva relevanti għall-privattivi 
Ewropej b’effett unitarju.
_____________
*Data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 26
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-privattivi Ewropej b’effett unitarju 
għandhom jingħataw għal kwalunkwe 
invenzjoni, fl-oqsma kollha tat-
teknoloġija, kemm-il darba jkunu ġodda, 
jinvolvu pass inventiv u jkunu suxxettibbli 
għal applikazzjoni industrijali
Dawn li ġejjin ma għandhomx jitqiesu 
bħala invenzjonijiet skont it-tifsira tal-
ewwel paragrafu:
(a) skoperti, teoriji xjentifiċi u metodi 
matematiċi;
(b) kreazzjonijiet estetiċi;
(c) skemi, regoli u metodi għat-twettiq ta’ 
atti mentali, biex jintlagħbu logħbiet jew 
biex isir negozju, u programmi għall-
kompjuters;
(d) preżentazzjonijiet ta’ informazzjoni.

Or. en

Emenda 27
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Sett ta’ istruzzjonijiet għas-soluzzjoni 
ta’ problema permezz ta’ sistema 
awtomatizzata li tkun tikkonsisti biss 
f’hardware ġeneriku tal-ipproċessar ta’ 
data (kompjuter universali), imsejjaħ 
ukoll “programm għall-kompjuters" jew 
“soluzzjoni implimentata permezz ta’ 
kompjuter", mhuwiex invenzjoni skont it-
tifsira tal-liġi tal-privattivi sostantiva 
applikabbli għall-privattiva Ewropea 
b’effett unitarju, tkun xi tkun is-sura li 
taħtha tiġi dikjarata.
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Oġġett iddikjarat jista’ jkun invenzjoni 
skont it-tifsira tal-liġi tal-privattivi 
sostantiva applikabbli għall-privattiva 
Ewropea b’effett unitarju biss jekk 
jikkontribwixxi għarfien lill-istat tat-
teknika f’xi qasam tax-xjenza naturali 
applikata; invenzjoni hija xi ħaġa li tagħti 
għarfien dwar ir-relazzjonijiet bejn kawża 
u effett fl-użu ta’ forzi kontrollabbli tan-
natura.

Or. en

Emenda 28
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Privattiva Ewropea b’effett unitarju 
għandu jkollha karattru unitarju.
Għandha tipprovdi protezzjoni uniformi u 
għandu jkollha effett indaqs fl-Istati
Membri parteċipanti kollha.

2. Privattiva Ewropea b’effett unitarju hija 
privattiva tal-Unjoni Ewropea li għandha 
effetti fit-territorji kollha tal-Istati 
Membri parteċipanti.

Or. en

Emenda 29
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Privattiva Ewropea b’effett unitarju 
għandu jkollha karattru awtonomu. Hija 
għandha tkun soġġetta biss għad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, 
għall-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-



AM\879879MT.doc 17/33 PE473.869v01-00

MT

Unjoni, u, fejn dan ir-Regolament ma 
jistabbilixxix regoli speċifiċi, għal dawk 
id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar 
il-Privattiva Ewropea li huma vinkolanti 
fuq kull privattiva Ewropea u li 
konsegwentement huma meqjusa bħala 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 30
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-privattivi b'effett unitarju ma 
jistgħux jingħataw għal dawn li ġejjin:
– skoperti u teoriji xjentifiċi u metodi 
matematiċi;
– kreazzjonijiet estetiċi;
– skemi, regoli u metodi ta’ ppreżentar ta’ 
atti mentali, ta’ logħob ta’ logħbiet jew ta’ 
kif isir negozju;
– il-preżentazzjonijiet ta’ informazzjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Skont il-liġi internazzjonali relatata mal-privattivabilità, ma jistgħux jingħataw privattivi 
f’oqsma li fihom ma hemm l-ebda żviluppi teknoloġiċi.

Emenda 31
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Privattiva Ewropea b’effett unitarju 
għandha tidħol fis-seħħ fit-territorji tal-
Istati Membri parteċipanti fid-data tal-
pubblikazzjoni, mill-Uffiċċju Ewropew tal-
Privattivi, tar-referenza tal-għotja tal-
privattiva Ewropea fil-Bulettin Ewropew 
tal-Privattivi.

1. Privattiva Ewropea b’effett unitarju 
għandha tidħol fis-seħħ fit-territorji tal-
Istati Membri parteċipanti fl-erbatax-il 
jum wara dak tal-pubblikazzjoni, mill-
Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi, tar-
referenza tal-għotja tal-privattiva Ewropea 
fil-Bulettin Ewropew tal-Privattivi.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ddaħħal perjodu ta' tranżizzjoni fil-pajjiżi li fihom il-
privattiva Ewropea kkonċernata tkun se tidħol fis-seħħ, u hekk tagħmilha possibbli li jiġu 
indirizzati mistoqsijiet li għandhom x’jaqsmu mal-ippubblikar.

Emenda 32
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-privattiva Ewropea b’effett unitarju 
għandha tagħti d-dritt lill-proprjetarju 
tagħha li jipprevjeni kwalunkwe parti terza 
li m’għandhiex il-kunsens tal-proprjetarju 
minn dan li ġej:

1. Il-privattiva Ewropea b’effett unitarju 
għandha tagħti lill-proprjetarju tagħha dritt 
legalment infurzabbli li jeskludi l-
leġittimità ta’ dan li ġej għal kwalunkwe 
parti terza li m’għandhiex il-kunsens tal-
proprjetarju:

Or. da

Emenda 33
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-privattiva Ewropea b’effett unitarju 1. Il-privattiva Ewropea b’effett unitarju 
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għandha tagħti d-dritt lill-proprjetarju 
tagħha li jipprevjeni lil kwalunkwe parti
terza milli tipprovdi jew toffri li tipprovdi 
fl-Istati Membri parteċipanti lil kwalunkwe 
persuna mingħajr il-kunsens tal-
proprjetarju, ħlief parti intitolata li tisfrutta 
l-invenzjoni protetta mill-privattiva, 
b’mezzi, relatati ma’ element essenzjali ta’ 
dik l-invenzjoni, sabiex jiddaħħlu fis-seħħ 
hemmhekk, meta l-parti terza tkun taf, jew 
kellha tkun taf, li dawk il-mezzi huma 
xierqa u intenzjonati sabiex idaħħlu fis-
seħħ dik l-invenzjoni.

għandha tagħti lill-proprjetarju tagħha dritt 
ġuridikament infurzabbli li jeskludi l-
legalità li kwalunkwe parti terza tipprovdi 
jew toffri li tipprovdi fl-Istati Membri 
parteċipanti lil kwalunkwe persuna 
mingħajr il-kunsens tal-proprjetarju, ħlief 
parti intitolata li tisfrutta l-invenzjoni 
protetta mill-privattiva, b’mezzi, relatati 
ma’ element essenzjali ta’ dik l-invenzjoni, 
sabiex jiddaħħlu fis-seħħ hemmhekk, meta 
l-parti terza tkun taf, jew kellha tkun taf, li 
dawk il-mezzi huma xierqa u intenzjonati 
sabiex idaħħlu fis-seħħ dik l-invenzjoni.

Or. da

Emenda 34
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) atti permessi skont it-Trattati u d-
Dritt tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 35
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-użu ta’ materjal bijoloġiku għall-
fini tat-tnissil, l-iskoperta u l-iżviluppar 
ta’ varjetajiet ġodda ta' pjanti;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi previst privileġġ limitat ta’ dawk li jnisslu u jrawmu bil-għan li tiġi 
żgurata l-libertà li joperaw fir-rigward ta’ materjal bijoloġiku għall-fini tal-iżvilupp u l-
iskoperta ta’ varjetà ġdida ta’ pjanti.

Emenda 36
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-użu abbord bastimenti ta’ pajjiżi oħra 
għajr l-Istati Membri parteċipanti tal-
invenzjoni protetta minn privattiva, fl-
istruttura tal-bastiment, fil-makkinarju, l-
apparat għall-kontroll tal-qlugħ, l-irkaptu u 
aċċessorji oħra, meta dawn il-bastimenti 
b’mod temporanju jew aċċidentali jidħlu fl-
ilmijiet tal-Istati Membri parteċipanti, 
sakemm dik l-invenzjoni tintuża 
hemmhekk esklussivament għall-ħtiġijiet 
tal-bastiment;

(e) l-użu abbord bastimenti ta’ pajjiżi oħra 
għajr l-Istati Membri parteċipanti tal-
invenzjoni protetta minn privattiva, fl-
istruttura tal-bastiment, fil-makkinarju, l-
apparat għall-kontroll tal-qlugħ, l-irkaptu u 
aċċessorji oħra, meta dawn il-bastimenti 
b’mod temporanju jew aċċidentali jidħlu fl-
ilmijiet tal-Istati Membri parteċipanti, 
sakemm dik l-invenzjoni tintuża 
hemmhekk esklussivament għall-ħtiġijiet 
tal-bastiment, u sakemm l-invenzjonijiet 
protetti minn privattiva kkonċernati ma 
jintużawx b’mod kummerċjali għall-
finijiet soċjoekonomiċi li għalihom huma 
maħsuba fi ħdan l-Istati Membri;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tagħmilha impossibbli li l-ospitati jinterferixxu – anke b’mod passiv –
fis-suq ospitanti.

Emenda 37
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt h
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) atti kif koperti mill-privileġġ tal-
bdiewa skont l-Artikolu 14 tar-Regolament 
(KE) Nru 2100/94 li japplika mutatis 
mutandis;

(h) l-użu minn bidwi tal-prodott tal-ħsad 
tiegħu għall-propagazzjoni jew il-
multiplikazzjoni minnu fuq l-art agrikola 
tiegħu stess, fejn kien hemm xi bejgħa ta’ 
materjal ta’ propagazzjoni tal-pjanti lill-
bidwi mill-proprjetarju tal-privattiva jew 
bil-kunsens tiegħu għall-użu agrikolu, 
f’korrispondenza mal-Artikolu 14 tar-
Regolament (KE) Nru 2100/94;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-privileġġ tal-bidwi, huwa importanti li l-ifformular tal-kliem tal-limitazzjoni 
jiġi allinjat mal-ifformular tal-kliem tad-Direttiva 98/44/KE dwar il-protezzjoni ġuridika tal-
invenzjonijiet bijoteknoloġiċi.

Emenda 38
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-użu minn bidwi ta’ bhejjem protetti 
għall-finijiet tal-biedja, bil-kundizzjoni li 
l-annimali tat-tgħammir jew materjal 
riproduttiv tal-annimali ieħor inbiegħ jew 
ġie kkummerċjalizzat b’mod ieħor lill-
bidwi mill-proprjetarju tal-privattiva jew 
bil-kunsens tiegħu. Dan l-użu jinkludi l-
provvista tal-annimal jew materjal 
riproduttiv ieħor tal-annimal għall-finijiet 
tal-attività agrikola tiegħu, iżda mhux il-
bejgħ fil-qafas jew għall-fini ta’ attività 
kummerċjali riproduttiva;

(i) l-użu ta’ annimal jew materjal 
riproduttiv tal-annimali minn bidwi għal 
fini agrikola, fejn kien hemm bejgħa mill-
proprjetarju tal-privattiva jew bil-kunsens 
tiegħu lill-bidwi ta' bhejjem tar-razza jew 
materjal riproduttiv ieħor tal-annimali li 
jikkostitwixxu jew fihom l-invenzjoni 
privattivata. Dan ma jinkludix il-bejgħ li 
jsir fi ħdan il-qafas tal-attività tar-
riproduzzjoni kummerċjali jew li jsir għall-
fini ta’ din l-attività;

Or. en



PE473.869v01-00 22/33 AM\879879MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-privileġġ tal-bidwi, huwa importanti li l-ifformular tal-kliem tal-limitazzjoni 
jiġi allinjat mal-ifformular tal-kliem tad-Direttiva 98/44/KE dwar il-protezzjoni ġuridika tal-
invenzjonijiet bijoteknoloġiċi.

Emenda 39
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-użu minn bidwi ta’ bhejjem protetti 
għall-finijiet tal-biedja, bil-kundizzjoni li l-
annimali tat-tgħammir jew materjal
riproduttiv tal-annimali ieħor inbiegħ jew 
ġie kkummerċjalizzat b’mod ieħor lill-
bidwi mill-proprjetarju tal-privattiva jew 
bil-kunsens tiegħu. Dan l-użu jinkludi l-
provvista tal-annimal jew materjal 
riproduttiv ieħor tal-annimal għall-finijiet 
tal-attività agrikola tiegħu, iżda mhux il-
bejgħ fil-qafas jew għall-fini ta’ attività 
kummerċjali riproduttiva;

(i) l-użu minn bidwi ta’ bhejjem protetti 
jew materjal riproduttiv għall-finijiet tal-
biedja, bil-kundizzjoni li l-materjal 
riproduttiv inbiegħ jew ġie 
kkummerċjalizzat b’mod ieħor lill-bidwi 
mill-proprjetarju tal-privattiva jew bil-
kunsens tiegħu. Dan l-użu jinkludi l-
provvista ta’ tali materjal għall-finijiet tal-
attività agrikola tiegħu/tagħha, iżda mhux 
għall-bejgħ fil-qafas jew għall-fini ta’ 
attività kummerċjali riproduttiva;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li ssir distinzjoni bejn l-attività kummerċjali u l-attività agrikola proprja tal-bidwi.

Emenda 40
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri parteċipanti għandhom 
jagħtu, fis-sens tal-Artikolu 143 tal-KEP,
lill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi l-

1. L-Istati Membri parteċipanti għandhom 
jagħtu lill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi 
l-kompiti li ġejjin li jridu jitwettqu 
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kompiti li ġejjin li jridu jitwettqu 
f’konformità mar-regoli interni tal-Uffiċċju 
Ewropew tal-Privattivi:

f’konformità mat-Trattati u mad-dritt tal-
Unjoni, u mar-regoli interni tal-Uffiċċju 
Ewropew tal-Privattivi:

Or. en

Emenda 41
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-kapaċità tagħhom ta’ Stati Kontraenti 
għall-KEP, l-Istati Membri parteċipanti 
għandhom jiżguraw il-governanza u s-
sorveljanza tal-attivitajiet relatati mal-
kompiti msemmija fil-paragrafu 1 mill-
Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi. Għal dak 
il-għan għandhom iwaqqfu Kumitat 
Selettiv tal-Kunsill Amministrattiv tal-
Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi fis-
sens tal-Artikolu 145 tal-KEP.

2. Fil-kapaċità tagħhom ta’ Stati Kontraenti 
għall-KEP, l-Istati Membri parteċipanti 
flimkien mal-Parlament Ewropew 
għandhom jiżguraw il-governanza u s-
sorveljanza tal-attivitajiet relatati mal-
kompiti msemmija fil-paragrafu 1 mill-
Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi. Għal dak 
il-għan għandhom iwaqqfu Kumitat 
Selettiv tal-Kunsill Amministrattiv tal-
Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi. 
Dan il-Kumitat Selettiv għandu jieħu d-
deċiżjonijiet skont mandat mogħti mill-
Parlament Ewropew u għandu jirrapporta 
lill-Parlament Ewropew. Il-membri tal-
Kumitat Selettiv għandhom jissottomettu 
ruħhom għal smigħ quddiem il-kumitat 
tal-Parlament Ewropew responsabbli 
qabel ma jiġu approvati mill-Parlament 
Ewropew.

Or. en

Emenda 42
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri parteċipanti għandhom 
jiżguraw il-protezzjoni legali effettiva 
quddiem qorti nazzjonali kontra d-
deċiżjonijiet tal-Uffiċċju Ewoprew tal-
Privattivi fit-twettiq tal-kompiti msemmija 
fil-paragrafu 1.

3. L-Istati Membri parteċipanti għandhom 
jiżguraw il-protezzjoni legali effettiva 
quddiem qorti nazzjonali kontra 
kwalunkwe deċiżjoni amministrattiva tal-
Uffiċċju Ewoprew tal-Privattivi.

Or. en

Emenda 43
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż imġarrba mill-Uffiċċju Ewropew 
tal-Privattivi fit-twettiq tal-kompiti 
addizzjonali mogħtija, fis-sens tal-
Artikolu 143 tal-KEP, mill-Istati Membri 
lill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi 
għandhom jiġu koperti mit-tariffi ġġenerati 
mill-privattivi Ewropej b’effett unitarju.

L-ispejjeż imġarrba mill-Uffiċċju Ewropew 
tal-Privattivi fit-twettiq tal-kompiti 
addizzjonali mogħtija, fis-sens tal-
Artikolu 143 tal-KEP, mill-Istati Membri 
lill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi 
għandhom jiġu koperti mit-tariffi ġġenerati 
mill-privattivi Ewropej b’effett unitarju, 
f’konformità mas-simulazzjoni spjegata 
fl-Anness I.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Anness I għandu jiġi mfassal mill-partijiet kontraenti.

Emenda 44
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffi ta’ tiġdid u t-tariffi addizzjonali 1. It-tariffi ta’ tiġdid u t-tariffi addizzjonali 
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għall-ħlas tard tat-tariffi tat-tiġdid għall-
privattivi Ewropew b’effett unitarju 
għandhom jitħallsu lill-Organizzazzjoni 
Ewropea tal-Privattivi mill-proprjetarju tal-
privattiva. Dawk it-tariffi għandhom ikunu 
dovuti fir-rigward tas-snin ta’ wara s-sena 
li fiha r-Reġistru Ewropew tal-Privattivi 
jagħmel referenza tal-għotja tal-privattiva 
Ewropea li tibbenefika minn effett unitarju 
permezz ta’ dan ir-Regolament.

għall-ħlas tard tat-tariffi tat-tiġdid għall-
privattivi Ewropej b’effett unitarju 
għandhom jitħallsu lill-Organizzazzjoni 
Ewropea tal-Privattivi mill-proprjetarju tal-
privattiva bħala parti mir-riżorsi meħtieġa 
biex jitwettqu l-kompiti msemmija fl-
Artikolu 13. Dawk it-tariffi għandhom 
ikunu dovuti fir-rigward tas-snin ta’ wara 
s-sena li fiha r-Reġistru Ewropew tal-
Privattivi jagħmel referenza tal-għotja tal-
privattiva Ewropea li tibbenefika minn 
effett unitarju permezz ta’ dan ir-
Regolament.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm xi indikazzjoni ta’ kif għandhom jintużaw it-tariffi żejda.  Għandha 
tapprofitta minnhom l-OEP? Huwa fl-interess tal-Komunità li jitnaqqsu l-ispejjeż involuti 
biex jinkisbu l-privattivi.

Emenda 45
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) biżżejjed flimkien mat-tariffi li jridu 
jitħallsu lill-Organizzazzjoni Ewropea tal-
Privattivi matul l-istadju ta’ qabel l-għotja, 
sabiex jiġi żgurat baġit ibbilanċjat tal-
Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi.

(c) imħallsa flimkien mat-tariffi li jridu 
jitħallsu lill-Organizzazzjoni Ewropea tal-
Privattivi matul l-istadju ta’ qabel l-għotja.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-baġit tal-OEP ma għandux ikun kwestjoni ta’ tħassib speċjali għall-UE. 

Emenda 46
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) bħalma hu li jitqiesu l-istatus u l-
kapaċitajiet ta' finanzjament tal-intrapriżi 
żgħar u medji.

Or. ro

Emenda 47
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-livell tat-tariffi ta’ tiġdid għandu jiġi 
ffissat bl-għan li

2. Il-livell tat-tariffi ta’ tiġdid għandu, 
f’konformità mas-simulazzjoni spjegata 
fl-Anness II, jiġi ffissat bl-għan li

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Anness II għandu jiġi mfassal mill-partijiet kontraenti.

Emenda 48
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) titqies is-sitwazzjoni speċifika tal-
mikrointrapriżi u tal-intrapriżi żgħar kif 
definit fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE fis-sura ta’ 
miżati aktar baxxi;

Or. en
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Emenda 49
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-parti li għandha tiġi distribwita mit-
tariffi ta' tiġdid miġbura lill-Istati Membri 
parteċipanti msemmija fl-Artikolu 12(1)(e) 
għandha tkun ta' 50 % tat-tariffi ta' tiġdid 
imsemmija fl-Artikolu 14 imħallsa għall-
privattivi Ewropej b'effett unitarju li 
minnhom ikunu tnaqqsu l-ispejjeż assoċjati 
mal-amministrazzjoni tal-protezzjoni tal-
privattiva unitarja msemmija fl-
Artikolu 12.

1. Il-parti li għandha tiġi distribwita mit-
tariffi ta' tiġdid miġbura lill-Istati Membri 
parteċipanti msemmija fl-Artikolu 12(1)(e) 
għandha tkun ta' 50 % tat-tariffi ta' tiġdid 
imsemmija fl-Artikolu 14 imħallsa għall-
privattivi Ewropej b'effett unitarju li 
minnhom ikunu tnaqqsu l-ispejjeż assoċjati 
mal-amministrazzjoni tal-protezzjoni tal-
privattiva unitarja msemmija fl-
Artikolu 12, f’konformità mas-
simulazzjoni spjegata fl-Anness III.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Anness III għandu jiġi mfassal mill-partijiet kontraenti.

Emenda 50
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet kif 
stipulati f’dan il-Kapitolu, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi s-sehem ta’ 
distribuzzjoni tat-tariffi ta’ tiġdid 
imsemmija fil-paragrafu 1 fost l-Istati 
Membri parteċipanti abbażi tal-kriterji 
ġusti, ekwitabbli u rilevanti li ġejjin:

2. Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet kif 
stipulati f’dan il-Kapitolu, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi s-sehem ta’ 
distribuzzjoni tat-tariffi ta’ tiġdid 
imsemmija fil-paragrafu 1 fost l-Istati 
Membri parteċipanti abbażi tal-kriterji 
ġusti, ekwi u rilevanti li ġejjin, 
f’konformità mas-simulazzjoni spjegata 
fl-Anness IV, filwaqt li tqis:
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Anness IV għandu jiġi mfassal mill-partijiet kontraenti.

Emenda 51
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri parteċipanti għandhom 
jużaw l-ammont allokat lilhom skont il-
paragrafu 1 għal finijiet relatati mal-
privattivi.

3. L-Istati Membri parteċipanti għandhom 
jużaw l-ammont allokat lilhom skont il-
paragrafu 1 għal finijiet relatati mal-attività 
tal-għoti tal-privattivi fit-territorju 
tagħhom.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika sempliċi.

Emenda 52
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati 
tingħata lill-Kummissjoni suġġetta għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

1. Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati 
skont l-Artikoli 15 u 16 tingħata lill-
Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet 
stabbiliti f'dan l-Artikolu.

Or. en



AM\879879MT.doc 29/33 PE473.869v01-00

MT

Emenda 53
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 15 u 16 għandha tingħata għal 
perjodu indeterminat ta’ żmien mid-[dħul
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament].

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 15 u 16 għandha tingħata għal 
perjodu ta’ żmien fiss, mhux aktar minn 
sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ l-iskrutinju li jwettaq il-Parlament Ewropew tat-
tibdiliet li qed isiru fis-sistema Ewropea tal-privattivi, partikolarment fejn huma involuti 
fatturi ekonomiċi. 

Emenda 54
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Id-delega tas-setgħat relatati mal-ħruġ 
ta’ fondi għandu dejjem ikun soġġett 
għall-approvazzjoni mill-Parlament 
Ewropew.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ l-iskrutinju li jwettaq il-Parlament Ewropew tat-
tibdiliet li qed isiru fis-sistema Ewropea tal-privattivi, partikolarment fejn huma involuti 
fatturi ekonomiċi. 

Emenda 55
Philippe Lamberts



PE473.869v01-00 30/33 AM\879879MT.doc

MT

f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni tal-liġi tal-
kompetizzjoni u l-liġi relatata mal-
kompetizzjoni inġusta.

Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni tat-Trattati 
u tad-Dritt Ewropew, inklużi l-liġi tal-
kompetizzjoni u l-liġi relatata mal-
kompetizzjoni inġusta.

Or. en

Emenda 56
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mhux aktar tard minn sitt snin mid-data 
li fiha tidħol fis-seħħ l-ewwel privattiva 
Ewropea b’effett unitarju fit-territorji tal-
Istati Membri parteċipanti, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Kunsill rapport 
dwar it-tħaddim ta’ dan ir-Regolament u, 
fejn meħtieġ, tagħmel proposti xierqa 
għall-emendar tiegħu. Għandhom jiġu 
ppreżentati rapporti sussegwenti dwar it-
tħaddim ta' dan ir-Regolament mill-
Kummissjoni kull sitt snin.

1. Mhux aktar tard minn tliet snin mid-data 
li fiha tidħol fis-seħħ l-ewwel privattiva 
Ewropea b’effett unitarju fit-territorji tal-
Istati Membri parteċipanti, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew rapport dwar it-
tħaddim ta’ dan ir-Regolament u, fejn 
meħtieġ, tagħmel proposti xierqa għall-
emendar tiegħu. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapporti sussegwenti dwar it-
tħaddim ta' dan ir-Regolament kull tliet
snin.

Or. lt

Emenda 57
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mhux aktar tard minn sitt snin mid-data 
li fiha tidħol fis-seħħ l-ewwel privattiva 
Ewropea b’effett unitarju fit-territorji tal-
Istati Membri parteċipanti, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Kunsill rapport 
dwar it-tħaddim ta’ dan ir-Regolament u, 
fejn meħtieġ, tagħmel proposti xierqa 
għall-emendar tiegħu. Għandhom jiġu 
ppreżentati rapporti sussegwenti dwar it-
tħaddim ta' dan ir-Regolament mill-
Kummissjoni kull sitt snin.

1. Mhux aktar tard minn sentejn mid-data 
li fiha tidħol fis-seħħ l-ewwel privattiva 
Ewropea b’effett unitarju fit-territorji tal-
Istati Membri parteċipanti, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar it-
tħaddim ta’ dan ir-Regolament u, fejn 
meħtieġ, tagħmel proposti xierqa għall-
emendar tiegħu. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapporti sussegwenti dwar it-
tħaddim ta' dan ir-Regolament kull sentejn.

Or. en

Emenda 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mhux aktar tard minn sitt snin mid-data 
li fiha tidħol fis-seħħ l-ewwel privattiva 
Ewropea b’effett unitarju fit-territorji tal-
Istati Membri parteċipanti, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Kunsill rapport 
dwar it-tħaddim ta’ dan ir-Regolament u, 
fejn meħtieġ, tagħmel proposti xierqa 
għall-emendar tiegħu. Għandhom jiġu 
ppreżentati rapporti sussegwenti dwar it-
tħaddim ta' dan ir-Regolament mill-
Kummissjoni kull sitt snin.

1. Mhux aktar tard minn sitt snin mid-data 
li fiha tidħol fis-seħħ l-ewwel privattiva 
Ewropea b’effett unitarju fit-territorji tal-
Istati Membri parteċipanti, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew rapport dwar it-
tħaddim ta’ dan ir-Regolament u, fejn 
meħtieġ, tagħmel proposti xierqa għall-
emendar tiegħu. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapporti sussegwenti dwar it-
tħaddim ta' dan ir-Regolament kull sitt 
snin.

Or. ro

Emenda 59
Adam Gierek
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mhux aktar tard minn sitt snin mid-data
li fiha tidħol fis-seħħ l-ewwel privattiva 
Ewropea b’effett unitarju fit-territorji tal-
Istati Membri parteċipanti, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Kunsill rapport 
dwar it-tħaddim ta’ dan ir-Regolament u, 
fejn meħtieġ, tagħmel proposti xierqa 
għall-emendar tiegħu. Għandhom jiġu 
ppreżentati rapporti sussegwenti dwar it-
tħaddim ta' dan ir-Regolament mill-
Kummissjoni kull sitt snin.

1. Mhux aktar tard minn tliet snin mid-data 
li fiha tidħol fis-seħħ l-ewwel privattiva 
Ewropea b’effett unitarju fit-territorji tal-
Istati Membri parteċipanti, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Kunsill rapport 
dwar it-tħaddim ta’ dan ir-Regolament u, 
fejn meħtieġ, tagħmel proposti xierqa 
għall-emendar tiegħu. Il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapporti sussegwenti 
dwar it-tħaddim ta' dan ir-Regolament kull 
tliet snin.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fi żmien ta’ tibdil ekonomiku rapidu ftehimiet kummerċjali ta’ din l-iskala jmisshom jiġu 
konklużi aktar spiss. Huwa importanti wkoll li r-rapporti jitressqu b’mod aktar regolari.

Emenda 60
Alajos Mészáros

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-protezzjoni tal-privattiva unitarja tista’ 
tintalab għal kwalunkwe privattiva 
Ewropea mogħtija fid-data jew wara d-
data stipulata fil-paragrafu 2.

4. Il-protezzjoni tal-privattiva unitarja tista’ 
tintalab għal kwalunkwe privattiva 
Ewropea mogħtija fuq il-bażi ta’ 
applikazzjoni għal privattiva Ewropea 
mressqa jew fid-data stipulata fil-
paragrafu 2 jew warajha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tittratta t-tisħiħ taċ-ċertezza legali u l-assigurazzjoni ta’ perjodu ta’ tħejjija 
xieraq għall-Istati Membri.
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