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BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni skont l-Artikolu 37a tar-Regoli ta' Proċedura dwar l-użu ta' atti 
delegati, fil-qafas tal-eżami dwar il-marka kummerċjali Komunitarja 
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

Sur President,

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċiedi li jagħti opinjoni fuq inizjattiva tiegħu stess dwar 
id-dispożizzjonijiet fil-proposta msemmija aktar �il fuq li tiddelega l-poteri leġiżlattivi lill-
Kummissjoni skont it-termini tal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE).

Il-proposta fiha l-għadd rimarkevoli ta' 63 delega suġġeriti differenti ta' poter leġiżlattiv lill-
Kummissjoni (ara l-Anness).

I - Sfond

Il-proposta għal Regolament imsemmija aktar �il fuq hija parti mill-pakkett tal-marki 
kummerċjali li l-Kummissjoni ppreżentat nhar is-27 ta' Marzu 2013 u li fiha wkoll proposta 
għal riformulazzjoni tad-Direttiva dwar it-Trade Marks1, u proposta għal att li jimplementa li 
jemenda żewġ Regolamenti tal-Kummissjoni2 li huma intiżi li jadattaw l-istruttura tat-tariffi 
                                               
1 Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-
liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks(ĠU L 299, 8.11.2008, p. 25).
2 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 tat-13 ta' Diċembru 1995 li jimplementa r-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-Trade Mark Komunitarja (ĠU L 303, 15.12.1995, p. 1), u r-Regolament tal-
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tas-sistema tal-marki kummerċjali tal-Komunità.

Skont il-Kummissjoni, l-objettiv globali tal-proposta huwa li titrawwem l-innovazzjoni u t-
tkabbir ekonomiku billi tagħmel is-sistemi ta’ reġistrazzjoni ta’ marki kummerċjali madwar l-
UE kollha iktar aċċessibbli u effiċjenti għan-negozji f’termini ta’ inqas spejjeż u kumplessità, 
veloċità ikbar, iktar ċertezza u sigurtà ġuridika. Il-Kummissjoni iżda mhix tipproponi sistema 
ġdida, imma modernizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet eżistenti bl-objettivi ewlenin li tadatta t-
terminoloġija għat-Trattat ta' Lisbona u għad-dispożizzjonijiet tal-Approċċ Komuni tad-19 ta' 
Lulju 2012 dwar l-aġenziji deċentralizzati1, tirrazzjonalizza l-proċedura għall-applikazzjoni 
għal marki kummerċjali Ewropea u għar-reġistrazzjoni tal-istess, iżżid iċ-ċertezza ġuridika 
billi tikkjarifika d-dispożizzjonijiet u tneħħi l-ambgiwitajiet, tinkorpora l-ġurisprudenza tal-
Qorti tal-Ġustizzja, twaqqaf qafas xieraq għall-kooperazzjoni bejn l-UASI u l-uffiċċji 
nazzjonali għall-promozzjoni tal-konverġenza tal-prattiki u l-iżvilupp tal-għodod komuni, u 
tallinja l-qafas mal-Artikolu 290 tat-TFUE.

II - L-abbozz propost tal-att ta' implementazzjoni dwar is-sistema tat-tariffi

Il-proposta msemmija aktar �il fuq għal att ta' implementazzjoni dwar is-sistema tat-tariffi 
hija msejsa fuq l-Artikoli 144, 162 u 163(2) tar-Regolament dwar it-Trade Mark li bħalissa 
jinsab fis-seħħ, b'rabta mal-Artikolu 13 tar-Regolament dwar l-Atti ta' Implementazzjoni2. 
Skont it-termini ta' dawn id-dispożizzjonijiet, ir-regolazzjoni tat-tariffi tiddetermina l-
ammonti tat-tariffi, il-modi li bihom għandhom jitħallsu, u tiżgura baġit bilanċjat tal-UASI. 
Barra minn hekk se jkunu adottati u emendati bl-użu tal-proċedura tal-eżami misjuba fl-
Artikolu 5 tar-Regolament dwar l-Att ta' Implementazzjoni.

Il-Kummissjoni qiegħda iżda tipproponi fl-istess waqt li temenda r-Regolament dwar it-Trade 
Mark ħalli tiddisponi għal emendi futuri tas-sistema tat-tariffi b'atti delegati skont l-Artikolu 
290 tat-TFUE. 

Inoltre, il-premessa 2 tal-abbozz tal-att ta' implementazzjoni tgħid li 'hu xieraq li l-istruttura 
tat-tariffi tkun aktar flessibbli billi tiġi adattata', li x'aktarx imur lil hinn mill-mera 
implementazzjoni u jista' jingħad li tkun aktar kwestjoni ta' għażliet ta' politiki u għandhom 
x'jaqsmu ma' elementi essenzjali tal-pakkett tal-marki kummerċjali.

Wara li saret l-oppożizzjoni għal dan l-approċċ kemm mill-Parlament fix-shadow meetings u 
mill-Istati Membri fil-laqgħat tal-grupp ta' ħidma tal-Kunsill, il-Kummissjoni ħabbret f'ittra 
lill-Parlament ta' nhar it-18 ta' Lulju 2013 li mhux se timxi �l quddiem bl-abbozz tal-att ta' 

                                                                                                                                                  
Kummissjoni (KE) Nru 2869/95 tat-13 ta' Diċembru 1995 dwar id-drittijiet pagabbli lill-Ufficju għall-
Armonizazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (ĠU L 303, 15.12.1995, p. 33). Hemm ukoll it-tielet 
Regolament li jimplementa fl-ambitu tar-Regolament dwar it-Trade Marks kurrenti, jiġifieri r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 216/96 tal-5 ta' Frar 1996 li jippreskrivi r-regoli tal-proċedura tal-Bordijiet ta' l-Appell 
ta' l-Uffiċċju ta' l-Armonizzazzjoni tas-Suq Intern (Trade Marks u Disinji) (ĠU L 28, 6.2.1996, p. 11), li iżda 
mhux jiġi emendat.
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
2 Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-
regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13)
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implementazzjoni fil-kumitat rilevanti,  u li beħsiebha "ssejjaħ il-laqgħa li jmiss tal-Kumitat 
mhux qabel tmiem is-sena". Meta ġie ppreżentat l-abbozz tal-att ta' implementazzjoni, l-
objettiv tal-Kummissjoni kien li tadottah qabel tmiem is-sena, u l-Kummissjoni jidher li qed 
iżżomm il-pożizzjoni li tista' tadatta legalment l-istruttura tat-tariffi b'att ta' implementazzjoni.

Għandu wkoll jiġi nnotat li skont il-punt 38 tal-fuq imsemmi Approċċ Komuni dwar l-aġenziji 
deċentralizzati, it-tariffi għandhom jiġu ffissati f'livell realistiku għall-aġenziji awto-finanzjati 
(bħall-UASI) ħalli jkun evitat l-akkumulu ta' eċċessivi sinifikattivi.

Skont it-termini tal-Artikolu 291 TFUE, meta jkun hemm bżonn ta' kondizzjonijiet uniformi 
għall-implementazzjoni tal-atti tal-Unjoni legalment vinkolanti, dawn l-atti jagħtu s-setgħat ta' 
implementazzjoni lill-Kummmissjoni. L-Approċċ Komuni iżda hu dikjarazzjoni konġunta tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni Ewropea, u għalhekk mhux att legalment 
vinkolanti tal-Unjoni.

III – Sfond għall-atti delegati u atti ta’ implementazzjoni

Jekk jogħġbok ara t-Taqsima II tal-Opinjoni mehmuża tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali tas-
27 ta’ April 2012 lill-Kumitat għall-Agrikoltura li tikkonċerna r-regolament li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti 
organiċi, u d-dokument ta’ ħidma mfassal fil-kuntest tas-segwitu dwar id-delega tas-setgħat 
leġiżlattivi u l-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (rapporteur  József Szájer), li jipprevedu sfond estensiv kemm għall-atti 
ddelegati kif ukoll għal dawk ta’ implimentazzjoni 

IV – Il-pożizzjoni tal-Parlament fuq id-delega tas-setgħa leġiżlattiva

Id-demarkazzjoni bejn l-atti ddelegati u l-atti ta’ implimentazzjoni kienet is-suġġett ta’ ċertu 
kontroversja f’għadd ta’ proċeduri leġiżlattivi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona. Il-
Kunsill insista fuq l-użu ta’ atti ta’ implimentazzjoni sabiex jinfluwenza aktar il-fażi 
preparatorja ta’ tali atti permezz tal-esperti mill-Istati Membri li jagħmlu parti mill-kumitati 
rilevanti previsti fir-Regolament dwar l-Atti ta’ Implimentazzjoni. L-intervent tal-esperti 
nazzjonali mhumiex formalment previst fit-tħejjija tal-atti ddelegati. Barra minn hekk, ir-rwol, 
l-influwenza u l-prerogattivi tal-Parlament huma ferm akbar għal dak li jikkonċerna l-atti 
ddelegati, peress li jiddisponi minn strumenti partikolarment b’saħħithom bħall-possibbiltà li 
joġġezzjona għal att iddelegat propost u li jirrevoka delega; Għal dak li jikkonċerna l-atti ta’ 
implimentazzjoni, is-setgħat tal-Parlament huma limitati għal dritt ta’ skrutinju, u l-
Kummissjoni tista’ tadotta att ta’ implimentazzjoni propost anki fil-każ ta’ oġġezzjoni mill-
Parlament.

L-għażla tal-istrument korrett għandha konsegwenzi sinifikanti mhux biss għall-possibbiltà 
tal-Parlament li jeżerċita d-dritt tiegħu ta’ kontroll jew skrutinju, iżda wkoll għall-validità tal-
att legali nnifsu. Il-President tal-Kummissjoni, f’ittra lill-President tal-Parlament, enfasizza li 
d-delinjazzjoni bejn l-atti ta’ implimentazzjoni u l-atti ddelegati mhijiex kwistjoni ta’ għażla 
politika, u li l-punt ta’ tluq ta’ kwalunkwe analiżi għalhekk għandu jikkonsisti fil-kriterji 
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ġuridiċi stabbiliti fl-Artikoli 290 u 291 TFUE1. Il-Kummissjoni għalhekk talbet kjarifika mill-
Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kwistjoni tad-delinjazzjoni f’każ fejn hija tikkunsidra li ġie 
magħżul it-tip ta’ att żbaljat2.

Sabiex tiġi stabbilita pożizzjoni politika orizzontali fuq il-kwistjoni tal-atti delegati ħalli jiġu 
protetti l-prerograttivi tal-Parlament u jiġu evitati aktar ir-riskju ta’ azzjonijiet legali u r-riskju 
ta’ annullament ta’ atti leġiżlattivi b’għażla żbaljata ta’ atti delegati jew atti ta’ 
implimentazzjoni, il-Konferenza tal-Presidenti approvat fl-2012 l-approċċ f’erba’ fażijiet li 
ġej bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-Parlament jkun jista’ jeżerċita bis-sħiħ is-setgħat mogħtija lilu 
mit-Trattat ta’ Lisbona3:

1. Għażla tal-istrument korrett;
2. Tisħiħ tar-rwol tal-Istati Membri fil-fażi preparatorja tal-atti delegati;
3. Inklużjoni tal-att bażiku (kodeċiżjoni);
4. Adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament mingħajr qbil fl-ewwel qari;

Bħala l-aħħar pass, meta l-atti ddelegati ma jkunux jistgħu jiġu inklużi f’fajl partikolari, 
għalkemm kien ġie stabbilit li huma għandhom jiġu inklużi, dan l-approċċ jipprevedi r-rifjut li 
jiġi ppreżentat il-fajl fis-seduta plenarja, u huma meħtieġa negozjati orizzontali ulterjuri mal-
Kunsill.

V - Analiżi

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe każistika mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kwistjoni tad-
demarkazzjoni bejn atti ddelegati u atti ta’ implimentazzjoni, il-punt ta’ tluq għal kwalunkwe 
analiżi għandu jkun it-test tat-Trattat innifsu. L-Artikolu 290 TFUE jippermetti biss delega ta 
setgħa leġiżlattiva għall-adozzjoni ta’ “ atti mhux leġislattivi ta' applikazzjoni ġenerali sabiex 
jissupplimentaw jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġislattiv” (enfasi 
miżjuda). 

Sabiex jiġi eżaminat jekk dawk il-kriterji humiex sodisfatti hawnhekk, huwa neċessarju li tiġi 
eżaminata n-natura tas-setgħa inkwistjoni fuq bażi ta’ każ b’każ. Jekk jogħġbok ara l-Anness.

L-ewwel nett, kwantu għall-istruttura tariffarja tas-sistema tal-marki kummerċjali, wieħed irid 
iqis li l-livelli attwali tat-tariffi ma kinux mibdulin sostanzjalment mill-anqas fl-aħħar 20 sena, 
u li kull aġġustament  fl-att bażiku, bl-użu tal-kodeċiżjoni, x'aktarx itul żmien ugwali, u 
b'hekk ma tkun meħtieġa l-ebda flessibilità permezz tal-użu ta' att iddelegat skont it-termini 

                                               
1 Ittra tat-3 ta’ Frar 2012 mill-President Barroso lill-President Schulz.
2 Nhar id-19 ta' Settembru 2012, il-Kummissjoni intentat azzjoni fil-Qorti tal-Ġustizzja li biha ttantat tannulla 
artikolu fir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidi li jiddisponi dwar l-adozzjoni ta' miżuri b'att ta' 
implementazzjoni pjuttost milli b'att delegat. Il-Kummissjoni targumenta li peress li l-artikolu inkwistjoni huwa 
intiż sabiex jiġu ssupplimentati ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv, u fid-dawl tan-natura tad-delega 
u l-iskop tal-att li għandu jiġi adottat fl-ambitu ta’ dawn is-setgħat, tali att għandu għalhekk jiġi adottat skont il-
proċeduri mniżżla fl-Artikolu 290 TFUE u mhux il-proċeduri mniżżla fl-Artikolu 291 TFUE. Il-Każ C-427/12, 
Il-Kummissjoni vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.
3 Linji gwida politiċi dwar approċċ orizzontali fi ħdan il-Parlament fuq il-kwistjoni ta’ atti ddelegati (Ittra tad-
9 ta’ April 2012 mill-President tas-CCC lill-President tal-Parlament).
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tal-Artikolu 290 TFUE għall-iffissar tal-livelli tat-tariffi. 
Hija l-prerogattiva tal-leġiżlatur li jiddelega jew ma jiddelegax il-poter leġiżlattiv. F'dan il-
każ, il-bidla fl-istruttura tariffarja mhix mera kwestjoni ta' regoli ta' implementazzjoni fl-atti 
leġiżlattivi, imma pjuttost kwestjoni tal-għemil ta' għażla ta' politiki li hija element essenzjali 
għall-pakkett tal-marki kummerċjali. Tali bidla fil-politika hija parti mill-att bażiku, u ma 
tistax tkun soġġett ta' atti delegati jew ta' implementazzjoni.

Il-fehma li s-sistem tariffarja għandha tinżamm f'dispożizzjonijiet fl-att bażiku hi msaħħa 
wkoll mill-fatt li l-forza motriċi wara l-aspetti tariffarji tal-pakkett propost kienet il-fuq 
imsemmi Approċċ Komuni, li għadu mhux att legalment vinkolanti tal-Unjoni. Għalhekk 
jista' jiġi mistoqsi jekk il-Kummissjoni tkunx tista' saħansitra tgħid li għandha xi poteri 
leġiżlattivi skont it-termini tal-Artikolu 291 tat-TFUE kwantu għat-tariffi.

It-tieni nett, għar-rigward tad-dispożizzjonijiet fir-regolament li jemenda, għandu jiġu l-ewwel 
innotat li l-Kummissjoni tipproponi biss dispożizzjonijiet dwar atti ddelegati, u ma tipproponi 
l-ebda dispożizzjoni dwar l-atti ta' implementazzjoni. Barra minn hekk, għandu jiġi nnotat li l-
Kummissjoni inkludiet id-dispożizzjonijiet li ġejjin fil-proposta għal att bażiku li qabel kienu 
inklużi fir-Regolament Nru 2868/95 li jimplementa r-Regolament dwar it-Trade Mark: l-
Artikoli 19(2), 20(4), 22(6), 75, 79a, 79c, 79d u 87(3).

Problema ewlenija fl-approċċ tal-Kummissjoni hu li hemm għadd ta' dispożizzjonijiet dwar l-
atti ddelegati fil-proposta li ma fihomx bażi fl-att bażiku suxxettibbli li jkunu supplementati 
jew emendati, u li l-iskop uniku tagħhom hu li jagħtu strument li jippermetti lill-Kummissjoni 
toħroġ b'dispożizzjonijiet mix-xejn. F'bosta każijiet, dawn id-dispożizzjonijiet setgħu 
faċilment ikunu speċifikati aktar ġa fl-att bażiku. F'ħafna każijiet, dispożizzjoni fl-att bażiku 
jkun fiha riferiment għall-"kondizzjonijiet stabbiliti skont it-termini tal-Artikolu [dwar id-
delega tal-poter]" li min-naħa tiegħu jirreferi għall-"kondizzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 
[dispożizzjoni fl-att bażiku]". F'każijiet bħal dawn, sabiex l-Artikolu 290 tat-TFUE jkun 
applikabbli, il-kondizzjonijiet jeħtieġ ikunu speċifikati aktar ħalli jkun rettifikat in-nuqqas 
ċirkolari ta' obbligu bażiku jew dispożizzjoni bażika li jkunu jridu jiġu supplementati jew 
emendati.

Din il-problema tista' tinsab fid-dispożizzjonijiet li ġejjin: l-Artikolu 35a(d), il-paragrafi a u c 
tal-Artikolu 45a, Artikolu 74a, Artikolu 74k, paragrafi f, i, k, m, u p tal-Artikolu 93a, Artikolu 
114a u paragrafi a, c u f tal-Artikolu 161a.

Likieku kellha ma ssir l-ebda speċifika oħra fl-att bażiku f'dawn il-każijiet, waħda mill-
alternattivi possibbli tkun li jingħataw poteri ta' implementazzjoni lill-Kummissjoni, li jkunu 
jistgħu jfissru nuqqas ta' influwenza għall-Parlament.

Forma oħra ta' delega li ġiet issuġġerita imma hi dubjuża tista' tinstab fl-Artikolu 65a tal-att 
bażiku, li fih dispożizzjonijiet dwar l-atti ddelegati li jispeċifikaw il-kontenut tan-notifiki tal-
appell u l-kontenut u l-forma tad-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Appell. Mhux ċar xi tfisser il-
kelma "kontenut" f'dan il-każ. Dan jeħtieġ ikun ikkjarifikat fl-att bażiku jew jeħtieġ li jinstabu 
mezzi alternattivi ħalli ma jkunx qrib għal-limiti tal-elementi mhux essenzjali, mingħajr ma 
jkun neċessarju.

Ċerti dispożizzjonijiet li jiddisponu fir-rigward tal-atti ddelegati jirreferu għal kwestjonijiet li 
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ma jidhrux fl-Artikolu fl-att bażiku li hemm riferiment għalih. Ngħidu aħna, l-Artikolu 65a 
jiddisponi dwar atti ddelegati li "jispeċifikaw ir-rimborż tad-drittijiet tal-appell li hemm 
riferiment għalihom fl-Artikolu 60", filwaqt li l-Artikolu ma jagħmel l-ebda riferiment għar-
rimborż. Jistgħu jinstabu diskrepanzi simili bejn id-dispożizzjonijiet fil-paragrafi h, j u k tal-
Artikolu 161a(h).

Aspett interessanti tal-proposta li jippreżenta problema kwantu għad-delega tal-poteri 
leġiżlattivi hu d-dispożizzjonijiet dwar il-poteri tad-Direttur Eżekuttiv, li spiss jikkontradixxu 
d-dispożizzjonijiet dwar l-atti ddelegati, ngħidu aħna fl-Artikoli 30, 79, 88 u 128.

Fl-aħħar nett, hemm xi ftit riferimenti inkorretti fid-dispożizzjonijiet li jiddisponu dwar l-atti 
ddelegati, ngħidu aħna fl-Artikolu 144a(b) u fl-Artikolu 161a(c).

VI - Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Fid-dawl tar-raġunament preċedenti, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali huwa tal-fehma li s-
sistema tariffarja ma għandhiex tkun soġġett ta' att ta' implementazzjoni fuq il-bażi tar-
Regolament dwar it-Trade Marks li jviġi bħalissa, konġuntament mad-dispożizzjonijiet 
tranżitorji fir-Regolament dwar l-Atti ta' Implementazzjoni, kif oriġinarjament propost mill-
Kummissjoni, imma għandu pjuttost ikun irregolat mid-dispożizzjonijiet fl-att bażiku nnifsu, 
u kull emenda għandu jkun soġġett għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

F'ċerti każijiet, l-atti ddelegati setgħu jintuża biex jispeċifikaw jew jistabbilixxu l-kriterji u l-
proċeduri, imma biss fejn id-dispożizzjonijiet huma ulterjorment speċifikati fl-atti bażiku. 
Alternattivament, il-Kummissjoni tista’ tkun meħtieġa li tfassal rapport f’ċertu perjodu ta’ 
żmien lill-koleġiżlaturi, bi proposti possibbli li jakkumpanjawh għall-emenda tal-atti 
leġiżlattivi.

Invista tal-gwida politika approvata mill-Konferenza tal-Presidenti, mill-Kumitat għall-
Affarijiet Legali għandu għalhekk jieħu dawn ir-rakkomandazzjonijiet f'kunsiderazzjoni meta 
jiffinalizza r-rapport tiegħu. Jekk il-Kunsill, jieħu pożizzjoni li tmur kontra dawn ir-
rakkomandazzjonijiet u jkun favur atti ddelegati jew ta’ implimentazzjoni fejn għaldaqstant il-
kriterji ma jkunux issodisfatti, il-Kumitat għandu jinforma l-Kunsill li l-fajl mhux se jiġi 
ppreżentat fis-seduta plenarja bħala tali, u jekk il-Kunsill jibqa’ jippersisti, il-Kumitat għandu 
jirrakkomanda l-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament mingħajr qbil fl-ewwel qari.
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Fil-laqgħa tiegħu tal-14 ta’ Ottubru 2013, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali adotta b’mod 
unanimu din l-opinjoni1.

Dejjem tiegħek,

                                               
1 Dawn kienu preżenti: Sebastian Valentin Bodu (Viċi President), Françoise Castex (Viċi President), Marielle 
Gallo, Jutta Haug (skont l-Artikolu 187(2) tar-Regoli ta' Proċedura), Klaus-Heiner Lehne (President), Eva 
Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (skont l-Artikolu 193(3) tar-Regoli ta' Proċedura) Bernhard 
Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, 
Tadeusz Zwiefka.
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Anness - Dispożizzjonijiet dwar atti ddelegati

Artikolu Test rilevanti Għanijiet, kontenut u kamp ta’ 
applikazzjoni

Rakkomandazzjoni

Premessa 24 Ir-Regolament (KE) Nru 207/2009 jagħti setgħat lill-
Kummissjoni sabiex tadotta regoli li jimplimentaw dak 
ir-Regolament. B'konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta’ Lisbona, jeħtieġ li s-setgħat mogħtija lill-
Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 207/2009 
jiġu allinjati mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Jekk ikunx iddelegat il-poter 
leġiżlattiv jew jingħatawx poteri 
ta' implementazzjoni lill-
Kummissjoni hi l-unika 
prerogattiva tal-leġiżlatur. Il-
konklużjoni li l-poteri mogħtijin 
lill-Kummissjoni skont ir-
Regolament dwar it-Trade Marks 
ta' bħalissa jridu jiġu allinjati 
mal-Artikolu 290 tat-TFUE 
għaldaqstant mhix korretta. 
Dawk il-poteri jistgħu wkoll 
jieħdu l-forma ta' 
dispożizzjonijiet dwar atti ta' 
implementazzjoni skont it-
termini tal-Artikolu 290 TFUE 
jew jinżamm fl-att bażiku.

Din il-premessa setgħet 
ingħatat diċitura oħra li 
tqis ukoll il-fatt li l-
leġiżlatur hu liberu li ma 
jiddelegax il-poteri 
leġiżlattivi jew li 
jikkonferixxi poteri ta' 
implementazzjoni.

Premessa 25 Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-fażi ta’ xogħol 
ta’ tħejjija, inkluż fil-livell espert. Il-Kummissjoni, 
meta tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa ta’ dokumenti 

Dan jikkorrespondu ma' partijiet 
mill-premessa standard fil-Fehim 
Komuni.

Għandu jinżamm billi 
jikkorrespondi mal-
matriċi t-tajba.
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rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Premessa 26 Sabiex tiġi żgurata r-reġistrazzjoni effiċjenti ta’ atti 
legali li jikkonċernaw il-marka kummerċjali Ewropea 
bħala oġġett ta’ proprjetà u sabiex tiġi żgurata 
trasparenza sħiħa tar-reġistru tal-marki kummerċjali 
Ewropew, is-setgħa li jiġu adottati atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni ta’ ċerti 
obbligi tal-applikant rigward marki kummerċjali 
speċifiċi, id-dettalji dwar il-proċeduri għad-dħul tat-
trasferiment ta’ marki kummerċjali Ewropej, il-ħolqien 
u t-trasferiment ta’ dritt in rem, l-imposta ta’ 
eżekuzzjoni, l-involviment fi proċediment ta’ 
insolvenza u l-għoti jew it-trasferiment ta’ liċenzja fir-
Reġistru u biex jiġu kkanċellati jew modifikati l-entrati 
rilevanti.

Din il-premessa tikkorrespondi 
għall-Artikolu 24a.

Ara l-kumment għall-
Artikolu 24a.

Premessa 29 Sabiex ikun hemm proviżjoni għal reġim effettiv u 
effiċjenti għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjonijiet għal 
marka kummerċjali Ewropea inkluż talbiet ta’ prijorità 
u anzjanita, is-setgħa biex l-atti delegati jiġu adottati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi delegata 
lill-Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikar tal-mezzi u 
l-modalitajiet ta’ sottomissjoni ta’ applikazzjoni għal 
marka kummerċjali Ewropea, id-dettalji rigward ir-
rekwiżiti formali ta’ applikazzjoni għal marka 
kummerċjali Ewropea, il-kontenut ta’ dik l-
applikazzjoni, it-tip ta’ miżata ta’ applikazzjoni, kif 

Din il-premessa tikkorrespondi 
għall-Artikolu 35a.

Ara l-kumment għall-
Artikolu 35a.
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ukoll dettalji dwar il-proċeduri biex tkun żgurata r-
reċiproċità, li jitolbu l-prijorità ta’ applikazzjoni 
preċedenti, il-prijorità ta’ wirja u l-anzjanità ta’ marka 
kummerċjali nazzjonali.

Premessa 31 Sabiex jiġu żgurati l-eżaminazzjoni u r-reġistrazzjoni 
effettivi, effiċjenti u mħaffa ta’ applikazzjonijiet għal 
marka kummerċjali Ewropea mill-Aġenzija permezz ta’ 
proċeduri li huma trasparenti, dettaljati, ġusti u ekwi, 
is-setgħa biex l-atti delegati jiġu adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikar tad-dettalji 
dwar il-proċeduri marbuta mal-eżaminazzjoni ta’ 
konformità mar-rekwiżiti dwar id-data tal-
preżentazzjoni u mal-kundizzjonijiet formali ta’ 
applikazzjoni, il-proċeduri għall-verifikazzjoni tal-ħlas 
ta’ drittijiet għal kull klassi u l-eżami ta’ raġunijiet 
assoluti għal rifjut, id-dettalji dwar il-pubblikazzjoni 
tal-applikazzjoni, il-proċeduri biex jiġu korretti żbalji 
fil-pubblikazzjonijiet tal-applikazzjonijiet, id-dettalji 
dwar il-proċeduri relatati ma’ osservazzjonijiet ta’ parti 
terza, id-dettalji dwar il-proċedura tal-oppożizzjoni, id-
dettalji dwar il-proċeduri għall-preżentazzjoni u 
eżaminazzjoni tal-oppożizzjoni u dawk li jirregolaw l-
emendi u diviżjoni tal-applikazzjoni, id-dettalji li 
għandhom jitniżżlu fir-Reġistru meta marka 
kummerċjali Ewropea tiġi reġistrata, il-modalitajiet tal-
pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni u l-kontenut u l-
modalitajiet tal-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni.

Din il-premessa tikkorrespondi 
għall-Artikolu 45a.

Ara l-kumment għall-
Artikolu 45a.
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Premessa 32 Sabiex il-marki kummerċjali Ewropej ikunu jistgħu 
jiġġeddu b’mod effettiv u effiċjenti u sabiex jiġu 
applikati d-dispożizzjonijiet b’mod sikur dwar l-
alterazzjoni jew id-diviżjoni ta’ marka kummerċjali 
Ewropea fil-prattika mingħajr ma tkun kompromessa ċ-
ċertezza legali, is-setgħa biex l-atti delegati jiġu adottati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata 
lill-Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tal-
modalitajiet għat-tiġdid ta’ marka kummerċjali 
Ewropea u proċeduri li jirregolaw it-tibdil u d-diviżjoni 
ta’ marka kummerċjali Ewropea.

Din il-premessa tikkorrespondi 
għall-Artikolu 49a.

Ara l-kumment għall-
Artikolu 49a.

Premessa 33 Sabiex il-proprjetarju ta’ marka kummerċjali Ewropea 
jkun jista’ faċilment iċedi marka kummerċjali Ewropea, 
filwaqt li jirrispetta d-drittijiet ta’ partijiet terzi mdaħħla 
fir-reġistru b’relazzjoni għal dik il-marka, u sabiex ikun 
żgurat li kull marka kummerċjali Ewropea tista’ tiġi 
revokata jew iddikjarata invalida b’mod effettiv u 
effiċjenti permezz ta’ proċeduri trasparenti, dettaljati, 
ġusti u ekwi, u biex jiġu kkunsidrati l-prinċipji stabbiliti 
f’dan ir-Regolament, is-setgħa biex l-atti delegati jiġu 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikar 
tal-proċedura li tirregola ċ-ċediment ta’ marka 
kummerċjali Ewropea kif ukoll il-proċeduri għal 
revoka u ta’ invalidità.

Din il-premessa tikkorrespondi 
għall-Artikolu 57a.

Ara l-kumment għall-
Artikolu 57a.

Premessa 34 Sabiex tkun tista’ ssir reviżjoni effettiva, effiċjenti u 
kompleta ta’ deċiżjonijiet tal-Aġenzija mill-Bordijiet 

Din il-premessa tikkorrespondi 
għall-Artikolu 65a.

Ara wkoll l-emenda 
għall-Artikolu 65a.
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tal-Appell permezz ta’ proċedura trasparenti, dettaljata, 
ġusta u ekwa li tqis il-prinċipji stabbiliti fir-Regolament 
(KE) Nru 207/2009, is-setgħa biex l-atti delegati jiġu 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikar 
tad-dettalji dwar il-kontenut tal-avviż tal-appell, il-
proċedura għall-preżentazzjoni u l-eżaminazzjoni ta’ 
appell, il-kontenut u l-forma ta’ deċiżjonijiet tal-Bord 
tal-Appell u r-rimborż tal-ħlas tal-appell.

Mhumiex ċari l-implikazzjonijiet 
ta' "id-dettalji dwar il-kontenut" 
ta' notifika ta' appell.

Premessa 36 Sabiex tippermetti l-użu effettiv u effiċjenti ta’ marki 
ta’ ċertifikazzjoni Ewropej kollettivi, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġu adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
ispeċifikar tal-perjodi għat-tressiq tar-regolamenti li 
jirregolaw l-użu ta’ dawk il-marki u l-kontenut 
taghħom.

Din il-premessa tikkorrespondi 
għall-Artikoli 74a u 74k.

Ara l-kummenti għall-
Artikoli 74a u 74k.

Premessa 38 Sabiex tiġi żgurata operazzjoni bla xkiel, effettiva u 
effiċjenti tas-sistema tal-marki kummerċjali Ewropej, 
is-setgħa biex l-atti delegati jiġu adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikar tar-rekwiżiti 
rigward il-forma ta’ deċiżjonijiet, id-dettalji dwar il-
proċedimenti orali u l-modalitajiet ta’ kumpilazzjoni ta’ 
xhieda, il-modalitajiet tan-notifika, il-proċedura ta’ 
notazzjoni tat-telf ta’ drittijiet, il-mezzi ta’ 
komunikazzjoni u l-formoli li għandhom jintużaw mill-
partijiet fil-proċedimenti, ir-regoli għall-kalkolu u t-tul 

Din il-premessa tikkorrespondi 
għall-Artikolu 93a.

Ara l-kumment għall-
Artikolu 93a.
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tal-limiti taż-żmien, il-proċeduri għar-revoka ta’ 
deċiżjoni jew għat-tħassir ta’ dħul fir-Reġistru u għall-
korrezzjoni ta’ żbalji ovvji fid-deċiżjonijiet u żbalji 
attribwibbli lill-Aġenzija, il-modalitajiet tal-
interruzzjoni tal-proċedimenti u l-proċeduri dwar qsim 
u ffissar ta’ spejjeż, id-dettalji li għandhom jiddaħħlu 
fir-reġistru, id-dettalji dwar l-ispezzjoni u żamma ta’ 
fajls, il-modalitajiet ta’ pubblikazzjonijiet fil-Bulettin 
tal-Marki Kummerċjali Ewropej u fil-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Aġenzija, il-modalitajiet ta’ kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet tal-
Istati Membri, u d-dettalji dwar ir-rappreżentazzjoni 
quddiem l-Aġenzija.

Premessa 44 Sabiex tippermetti għal konverżjoni effettiva u 
effiċjenti ta’ applikazzjoni jew reġistrazzjoni ta’ marka
kummerċjali Ewropea f’applikazzjoni ta’ marka 
kummerċjali nazzjonali filwaqt li tiżgura eżami bir-
reqqa tar-rekwiżiti rilevanti, is-setgħa biex l-atti 
delegati jiġu adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
ispeċifikar tal-kundizzjonijiet formali li magħhom talba 
għal konverżjoni għandha tikkonforma u d-dettalji tal-
eżaminazzjoni u l-pubblikazzjoni tagħha.

Din il-premessa tikkorrespondi 
għall-Artikolu 114a.

Ara l-kumment għall-
Artikolu 114a.

Premessa 45 Sabiex jiġi żgurat metodu effettiv u effiċjenti biex jiġi 
riżolt it-tilwim, sabiex tiġi żgurata konsistenza mar-
reġim tal-lingwa stipulati fir-Regolament (KE) Nru 
207/2009, it-twettiq ta’ malajr ta’ deċiżjonijiet dwar 

Din il-premessa tikkorrespondi 
għall-Artikolu 144a.

Ara l-kumment għall-
Artikolu 144a.
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suġġett sempliċi, u l-organizzazzjoni effettiva u 
effiċjenti tal-Bordijiet tal-Appell, u sabiex ikun hemm 
garanzija ta’ livell adattat u realistiku tal-piżijiet li jridu 
jiġu imposti mill-Aġenzija, filwaqt li jkun hemm 
konformità mal-prinċipji tal-baġit stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 207/2009, is-setgħa biex l-atti 
delegati jiġu adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
ispeċifikar ta’ dettalji dwar il-lingwi li għandhom 
jintużaw mal-Aġenzija, il-każijiet fejn deċiżjonijiet ta' 
oppożizzjoni u kanċellazzjoni għandhom jittieħdu minn 
membru wieħed, id-dettalji dwar l-organizzazzjoni tal-
Bordijiet tal-Appell, l-ammonti tal-miżati li għandhom 
jitħallsu lill-Aġenzija u d-dettalji relatati mal-ħlas 
tagħhom.

Premessa 46 Sabiex tiġi żgurata r-reġistrazzjoni effettiva u effiċjenti 
ta’ marki kummerċjali internazzjonali f’konsistenza 
sħiħa mar-regoli tal-Protokoll relatati mal-ftehim ta’ 
Madrid dwar ir-reġistrazzjoni internazzjonali ta’ marki, 
is-setgħa biex l-atti delegati jiġu adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikar ta’ dettalji dwar 
il-proċeduri li jikkonċernaw ir-reġistrazzjoni 
internazzjonali ta’ marki kummerċjali.

Din il-premessa tikkorrespondi 
għall-Artikolu 161a.

Ara l-kumment għall-
Artikolu 161a.

Artikolu 24a Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 163 li jispeċifika:

L-obbligu msemmi ddaħħal bl-
att li jemenda. "Speċifikazzjoni 
tal-obbligu" hi vaga ħafna u 

Jitħassar, mhuwiex 
xieraq li jiġi ddelegat. 
Ġa speċifikat biżżejjed 
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(a) l-obbligu tar-rikorrenti biex jipprovdi traduzzjoni 
jew traskrizzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 7(2)(b) fil-
lingwa tal-applikazzjoni;

ddaħħal il-possibilità tal-bdil tal-
obbligu fl-Artikolu 7(2)(b) li ġa 
hu ċar. 

fl-att bażiku.

(b) il-proċedura għad-dħul ta’ trasferiment kif imsemmi 
fl-Artikolu 17(5) fir-Reġistru;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali
tal-Artikolu mhux mimsus fl-att 
emendat, u l-objettiv, il-kontenut 
u l-ambitu jkunu ddikjarati 
b'mod suffiċjenti filwaqt li titqies 
ukoll il-Premessa 26.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(c) il-proċedura għad-dħul tal-ħolqien jew it-
trasferiment ta’ dritt in rem kif imsemmi fl-Artikolu 
19(2) fir-Reġistru;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
ta' Artikolu fl-att emendat li se 
jiġi emendat biss biż-żieda ta' 
trasferimenti, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 26.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(d) il-proċedura għad-dħul ta’ imposta ta’ ezekuzzjoni 
kif imsemmi fl-Artikolu 20(3) fir-Reġistru;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
ta' Artikolu fl-att emendat li se 
jiġi emendat, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.
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ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 26.

(e) il-proċedura għad-dħul tal-involviment fi proċedura 
ta’ insolvenza kif imsemmi fl-Artikolu 21(3) fir-
Reġistru;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
ta' Artikolu fl-att emendat li se 
jiġi emendat, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 26.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(f) il-proċedura għad-dħul tal-għotja jew it-trasferiment 
ta’ liċenzja kif imsemmi fl-Artikolu 22(5) fir-Reġistru;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
ta' Artikolu fl-att emendat li se
jiġi emendat, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 26.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(g) il-proċedura ta’ kanċellazzjoni jew modifika tad-
dħul fir-Reġistru ta’ dritt in rem, l-imposta fuq l-
eżekuzzjoni jew liċenzja, kif imsemmi fl-Artikoli 
19(3), 20(4) u 22(6) rispettivament.”;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
ta' Artikolu fl-att emendat li se 
jiġi emendat b'konsegwenza ta' 
hekk billi jqis ir-rikjesti ta' 

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.
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waħda mill-partijiet, u l-objettiv, 
il-kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 26.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 163 li jispeċifika:

(a) il-mezzi u l-modalitajiet ta’ preżentazzjoni ta’ 
applikazzjoni għal marka kummerċjali Ewropea mal-
Aġenzija skont l-Artikolu 25;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
ta' Artikolu fl-att emendat li se 
jiġi emendat biss biex jiċċara l-
kundizzjonijiet rigward l-
oppożizzjoni, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 29.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

Artikolu 35a

(b) id-dettalji dwar il-kontenut tal-applikazzjoni għal 
marka kummerċjali Ewropea msemmija fl-Artikolu 
26(1), it-tip ta’ miżati pagabbli għall-applikazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 26(2), inkluż in-numru ta’ 
klassijiet ta’ prodotti u servizzi koperti minn dawk il-
miżati, u l-kundizzjonijiet formali tal-applikazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 26(3);

Id-dettalji dwar l-applikazzjoni 
huma elementi mhux essenzjali, 
u l-objettiv, il-kontenut u l-
ambitu jkunu ddikjarati b'mod 
suffiċjenti filwaqt li titqies ukoll 
il-Premessa 29.

Is-sistema tariffarja iżda ma 
tikkostitwixxix l-elementi 
essenzjali li għandhom jinżammu 

L-atti ddelegati 
aċċettabbli għall-
ispeċifikar tad-dettalji 
rigwardanti l-
applikazzjoni.

Id-dispożizzjonijiet 
dwar is-sistema 
tariffarja għandhom 
jinżammu fl-att bażiku.
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fl-att bażiku. 

Il-kondizzjonijiet formali tal-
applikazzjoni jirreferu għall-
Artikolu 26(3) il-ġdid li iżda 
min-naħa tiegħu jirreferi għall-
kondizzjonijiet formali stabbiliti 
skont it-termini tal-Artikolu 
35a(b). Għalhekk ma hemm l-
ebda obbligu fl-att bażiku li jista' 
jiġi supplimentat jew emendat, u 
l-Kummissjoni qiegħda 
effettivament tagħti lilha nnifisha 
marġini ta' apprezzament bla 
limitu biex tiddefinixxi dawk il-
kundizzjonijiet formali.

Il-kundizzjonijiet 
formali tal-applikazzjoni 
inkwestjoni għandhom 
jiġu speċifikati aktar fl-
att bażiku sabiex 
jitranġa n-nuqqas 
ċirkulari attwali tal-
obbligu li jfisser li xejn 
ma hu fil-fatt emendat 
jew issupplimentat skont 
l-Artikolu 290 TFUE. 

(c) il-proċeduri biex tkun żgurata r-reċiproċità skont l-
Artikolu 29(5);

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
ta' Artikolu fl-att emendat li se 
jiġi emendat biex jiċċara l-
kundizzjonijiet rigward l-
oppożizzjoni, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 29.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.
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(d) il-proċedura u r-regoli dwar l-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni ta’ talba għal prijorità ta’ 
applikazzjoni preċedenti skont l-Artikolu 30;

Ir-regoli jirreferu għall-Artikolu 
30 il-ġdid li iżda min-naħa tiegħu 
jirreferi għar-regoli adottati skont 
it-termini tal-Artikolu 35a(d). 
Għalhekk ma hemm l-ebda 
obbligu fl-att bażiku li jista' jiġi 
supplimentat jew emendat, u l-
Kummissjoni qiegħda 
effettivament tagħti lilha nnifisha 
marġini ta' apprezzament bla 
limitu biex tiddefinixxi dawk ir-
regoli.

Skont it-termini tal-Artikolu 
30(2), id-Direttur Eżekuttiv jista' 
inoltre jiddetermina li t-tagħrif u 
d-dokumentazzjoni addizzjonali 
li jridu jingħataw mill-applikant 
jistgħu jkunu jikkonsistu f'anqas 
minn dak rikjest skont ir-regoli 
adottati ai termini tal-Artikolu 
35a(d).  

Ir-regoli inkwestjoni 
għandhom jiġu 
speċifikati aktar fl-att 
bażiku sabiex jitranġa n-
nuqqas ċirkulari attwali 
tal-obbligu li jfisser li 
xejn ma hu fil-fatt 
emendat jew 
issupplimentat skont l-
Artikolu 290 TFUE. 

Ma għandu jkun hemm 
l-ebda kontradizzjoni 
bejn ir-rekwiżiti skont l-
atti ddelegati u l-poteri 
tad-Direttur Eżekuttiv.

(e) il-proċedura u r-regoli fuq evidenza ta’ talba għal 
prijorità ta’ esibizzjoni skont l-Artikolu 33(1);

Dan jirrelata għaż-żieda ma' 
elementi mhux essenzjali tal-
Artikolu mhux minsus fl-att 
emendat, u l-objettiv, il-kontenut 
u l-ambitu jkunu ddikjarati 

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.
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b'mod suffiċjenti filwaqt li titqies 
ukoll il-Premessa 29.

(f) il-proċedura għal talba għal anzjanità ta’ marka 
kummerċjali nazzjonali skont l-Artikolu 34(1) u l-
Artikolu 35(1).”;

Dan jirrelata għaż-żieda ma' 
elementi mhux essenzjali tal-
Artikolu mhux minsus fl-att 
emendat, u l-objettiv, il-kontenut 
u l-ambitu jkunu ddikjarati 
b'mod suffiċjenti filwaqt li titqies 
ukoll il-Premessa 29.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

Artikolu 39 1. Jekk il-kundizzjonijiet li l-applikazzjoni għal marka 
kummerċjali Ewropea għandha tissodisfa jkunu ġew 
imwettqa, l-applikazzjoni għandha tkun ippublikata 
għall-finijiet tal-Artikolu 42 sakemm din ma tkunx ġiet 
rifjutata skont l-Artikolu 37. Il-pubblikazzjoni tal-
applikazzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għal 
informazzjoni diġà disponibbli għall-pubbliku mod 
ieħor skont dan ir-Regolament jew b’atti ddelegati 
adottati skont dan ir-Regolament.

Dan jirrelata għaż-żieda ma' 
elementi mhux essenzjali tal-
Artikolu mhux minsus fl-att 
emendat, u l-objettiv, il-kontenut 
u l-ambitu jkunu ddikjarati 
b'mod suffiċjenti filwaqt li titqies 
ukoll il-Premessa 29.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

Artikolu 45a Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 163 li jispeċifika:

(a) il-proċedura għall-eżaminazzjoni tal-konformità 
mar-rekwiżiti għal data ta’ preżentazzjoni msemmi fl-
Artikolu 36(1)(a) u mal-kundizzjonijiet formali 

Il-kondizzjonijiet formali tal-
applikazzjoni jirreferu għall-
Artikolu 26(3) il-ġdid li iżda 
min-naħa tiegħu jirreferi għall-
kondizzjonijiet formali stabbiliti 
skont it-termini tal-Artikolu 

Ir-regoli inkwestjoni 
għandhom jiġu 
speċifikati aktar fl-att 
bażiku sabiex jitranġa n-
nuqqas ċirkulari attwali 
tal-obbligu li jfisser li 
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msemmija fl-Artikolu 26(3) u l-proċedura għall-
verifikazzjoni tal-ħlas tal-miżati tal-klassi msemmija fl-
Artikolu 36(1)(c);

35a(b). Għalhekk ma hemm l-
ebda obbligu fl-att bażiku, u l-
Kummissjoni qiegħda 
effettivament tagħti lilha nnifisha 
marġini ta' apprezzament bla 
limitu biex tiddefinixxi l-
kundizzjonijiet formali.

L-ispeċifika ta' proċeduri għall-
ottemperanza mar-rekwiżiti tad-
data tal-preżentata u l-verifika 
tal-pagament jikkonċernaw 
elementi mhux essenzjali tal-
Artikolu mhux mimsus fl-att 
emendat, u l-objettiv, il-kontenut 
u l-ambitu jkunu ddikjarati 
b'mod suffiċjenti filwaqt li titqies 
il-Premessa 31.

xejn ma hu fil-fatt 
emendat jew
issupplimentat skont l-
Artikolu 290 TFUE. 
B'mod alternattiv, dan 
jista' jkun is-suġġett ta' 
att ta' implimentazzjoni.

L-atti ddelegati 
aċċettabbli għall-
proċeduri ta' 
ottemperanza mar-
rekwiżiti tad-data tal-
preżentata u tal-verifika 
tal-pagament.

(b) il-proċedura għall-eżaminazzjoni tar-raġunijiet 
assoluti għal rifjut, kif inhu msemmi fl-Artikolu 37;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
ta' Artikolu fl-att emendat li se 
jiġi emendat biex jiċċara l-
kundizzjonijiet rigward l-
oppożizzjoni, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
flimkien mal-kunsiderazzjoni tal-

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.



AL\1006698MT.doc 23/48 PE521.700v01-00

MT

Premessa 31.

(c) id-dettalji li l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 39(1) għandu jkun fiha;

Id-dettalji tal-pubblikazzjoni 
tirreferi għall-Artikolu 39(1) li 
madankollu minn naħa tagħha 
tirreferi għall-informazzjoni li 
sar disponibbli bi qbil mal-atti 
ddelegati. Għalhekk ma hemm l-
ebda obbligu fl-att bażiku li jista' 
jiġi supplimentat jew emendat, u 
l-Kummissjoni qiegħda 
effettivament tagħti lilha nnifisha 
marġini ta' apprezzament bla 
limitu biex tiddefinixxi dawk id-
dettalji.

Id-dettalji u l-
informazzjoni 
msemmija għandhom 
jiġu speċifikati aktar fl-
att bażiku sabiex 
jitranġa n-nuqqas 
ċirkulari attwali tal-
obbligu li jfisser li xejn 
ma hu fil-fatt emendat 
jew issupplimentat skont 
l-Artikolu 290 TFUE.

(d) il-proċedura biex ikunu korretti żbalji fil-
pubblikazzjonijiet ta’ applikazzjonijiet għal marka 
kummerċjali Ewropea msemmija fl-Artikolu 39(3);

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tal-Artikolu 39(3) ġdid fl-att 
emendat li jfittex li jobbliga lill-
UASI biex jikkoreġi l-iżbalji, u l-
objettiv, il-kontenut u l-ambitu 
jkunu ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 31.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(e) il-proċedura għas-sottomissjoni ta’ osservazzjonijiet Dan jorbot mas-suppliment L-atti ddelegati huma 
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minn partijiet terzi msemmija fl-Artikolu 40; għall-elementi mhux essenzjali 
tal-Artikolu 40 ġdid fl-att 
emendat li jiċċara l-
kundizzjonijiet għall-interventi 
minn partijiet terzi, u l-objettiv, 
il-kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 31.

aċċettabbli.

(f) id-dettalji dwar il-proċedura għall-preżentazzjoni u 
l-eżaminazzjoni ta’ oppożizzjoni stipulati fl-Artikoli 41 
u 42;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tal-Artikoli fl-att emendat li se 
jiġi emendat biex jiċċara l-
kundizzjonijiet rigward l-
oppożizzjoni, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 31.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(g) il-proċeduri li jirregolaw l-emenda tal-applikazzjoni 
skont l-Artikolu 43(2) u d-diviżjoni tal-applikazzjoni 
skont l-Artikolu 44;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.
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Premessa 31.

(h) id-dettalji li għandhom jitniżżlu fir-Reġistru meta 
tiġi reġistrata marka kummerċjali Ewropea u l-
modalitajiet tal-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 45(1), il-kontenut u l-
modalitajiet ta’ ħruġ taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 45(2).”;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 31.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

Artikolu 49a Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 163 li jispeċifika:

(a) il-modalitajiet proċedurali għat-tiġdid tal-marka 
kummerċjali Ewropea skont l-Artikolu 47, inkluż it-tip 
ta’ miżati li għandhom jitħallsu;

Mhuwiex ċar għaliex din id-
dispożizzjoni tuża l-frażi "il-
modalitajiet proċedurali għal"
aktar milli "il-proċedura għal", li 
tintuża fiż-żewġ delegi ssuġġeriti 
li jsegwu fil-paragrafi (b) u (c) u 
f'postijiet oħra. Il-kelma 
"modalitajiet" għandha 
konnotazzjonijiet ta' għażliet ta' 
politika li "proċedura" 
m'għandhiex.

Bl-użu ta' "proċedura għal", din 
id-dispożizzjoni tikkonċerna 
elementi mhux essenzjali tar-
Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli jekk 
"modalitajiet 
proċedurali" tinbidel 
f'"proċedura għal".
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ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 31.

(b) il-proċedura li tirregola t-tibdil tar-reġistrazzjoni ta’ 
marka kummerċjali Ewropea prevista fl-Artikolu 48(2);

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tal-Artikolu mhux mimsus fl-att 
emendat, u l-objettiv, il-kontenut 
u l-ambitu jkunu ddikjarati 
b'mod suffiċjenti filwaqt li titqies 
ukoll il-Premessa 32.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(c) il-proċedura li tirregola d-diviżjoni ta’ marka 
kunmerċjali Ewropea prevista fl-Artikolu 49.”;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 32.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

Artikolu 57a Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 163 li jispeċifika:

(a) il-proċedura li tirregola ċ-ċessjoni ta’ marka 
kummerċjali Ewropea stabbilita fl-Artikolu 50, inkluż 
il-perjodu msemmi fil-paragrafu 3 ta’ dak l-Artikolu;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 33.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.
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(b) il-proċeduri li jirregolaw revoka u invalidità ta’ 
marka kummerċjali Ewropea msemmija fl-Artikoli 56 u 
57.”;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 33.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 163 li jispeċifika:

(a) il-kontenut tal-avviż tal-appell imsemmi fl-Artikolu 
60 u l-proċedura għat-tressiq u l-eżaminazzjoni ta’ 
appell;

Mhuwiex ċar xi tfisser hawnhekk 
il-kelma "kontenut", u b'liema 
mod hija maħsuba li tiġi 
speċifikata mill-atti ddelegati.

Mingħajr "kontenut" din id-
dispożizzjoni tikkonċerna 
elementi mhux essenzjali tar-
Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 34.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli jekk 
"kontenut" titħassar jew 
tiġi ċċarata.

Artikolu 65a

(b) il-kontenut u l-forma ta’ deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Appell imsemmi fl-Artikolu 64;

Mhuwiex ċar xi tfisser hawnhekk 
il-kelma "kontenut", u b'liema 
mod hija maħsuba li tiġi 
speċifikata mill-atti ddelegati.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli jekk 
"kontenut" titħassar jew 
tiġi ċċarata.
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Mingħajr "kontenut" din id-
dispożizzjoni tikkonċerna ż-
żieda mal-elementi mhux 
essenzjali tar-Regolament, u l-
objettiv, il-kontenut u l-ambitu 
jkunu ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 34.

Jista' jiġi nnotat li l-Artikolu 93a 
t'hawn taħt juża l-kliem "ir-
rekwiżiti li jikkonċernaw il-
forma tad-deċiżjonijiet" mingħajr 
ma jissemma l-"kontenut".

(c) ir-rimborż tal-ħlas tal-appell imsemmija fl-Artikolu 
60.”;

Ma hemm l-ebda dispożizzjoni 
fl-Artikolu 60 li tipprevedi r-
rimbors tal-miżati.

Sabiex dan il-paragrafu 
jkun jista' jiddelega s-
setgħat, hemm bżonn ta' 
regoli dwar ir-rimbors 
fl-att bażiku.

Artikolu 74a Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 163 li jispeċifika l-perjodu 
msemmi fl-Artikolu 67(1) għall-preżentazzjoni tar-
regolamenti li jirregolaw l-użu ta’ marka kollettiva 
Ewropea lill-Aġenzija u l-kontenut ta’ dawk ir-

Ma hemm l-ebda perjodu 
msemmi fl-Artikolu 67(1). Dak 
l-artikolu kif inhu emendat 
jirreferi minflok għal perjodu 
preskritt skont l-Artikolu 74a. 

Il-perjodu msemmi 
għandu jiġi speċifikat 
aktar fl-att bażiku sabiex 
jitranġa n-nuqqas 
ċirkulari attwali tal-
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Regolamenti kif stabbilit fl-Artikolu 67(2). Għalhekk ma hemm l-ebda 
obbligu fl-att bażiku li jista' jiġi 
supplimentat jew emendat, u l-
Kummissjoni qiegħda 
effettivament tagħti lilha nnifisha 
marġini ta' apprezzament bla 
limitu biex tiddefinixxi dak il-
perjodu.

Barra minn hekk mhuwiex ċar xi 
tfisser hawnhekk il-"kontenut ta' 
dawk ir-Regolamenti", u b'liema 
mod hija maħsuba li tiġi 
speċifikata mill-atti ddelegati. 
Bil-"kontenut ta' dawk ir-
Regolamenti" din id-
dispożizzjoni tkun wiesgħa wisq 
u possibilment tmiss l-elementi 
essenzjali.

obbligu li jfisser li xejn 
ma hu fil-fatt emendat 
jew issupplimentat skont 
l-Artikolu 290 TFUE. 

Il-"kontenut ta' dawk ir-
Regolamenti" għandu 
jiġi speċifikat aktar fl-att 
bażiku.

Artikolu 74k Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 163 li jispeċifikaw il-perjodu 
msemmi fl-Artikolu 74c(1) għas-sottomissjoni tar-
regolamenti li jirregolaw l-użu ta’ marka ta’ 
ċertifikazzjoni Ewropea lill-Aġenzija u l-kontenut ta’ 
dawk ir-regolamenti kif stabbilit fl-Artikolu 74c(2).

Ma hemm l-ebda perjodu 
msemmi fl-Artikolu 74c(1). Dak 
l-artikolu kif inhu emendat 
jirreferi minflok għal perjodu 
preskritt skont l-Artikolu 74k. 
Għalhekk ma hemm l-ebda 
obbligu fl-att bażiku li jista' jiġi 
supplimentat jew emendat, u l-

Il-perjodu msemmi 
għandu jiġi speċifikat 
aktar fl-att bażiku sabiex 
jitranġa n-nuqqas 
ċirkulari attwali tal-
obbligu li jfisser li xejn 
ma hu fil-fatt emendat 
jew issupplimentat skont 
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Kummissjoni qiegħda 
effettivament tagħti lilha nnifisha 
marġini ta' apprezzament bla 
limitu biex tiddefinixxi dak il-
perjodu.

Barra minn hekk mhuwiex ċar xi 
tfisser hawnhekk "kontenut ta' 
dawk ir-Regolamenti", u b'liema 
mod hija maħsuba li tiġi 
speċifikata mill-atti ddelegati. 
Bil-"kontenut ta' dawk ir-
Regolamenti" din id-
dispożizzjoni tkun wiesgħa wisq 
u possibilment tmiss l-elementi 
essenzjali.

l-Artikolu 290 TFUE. 
B'mod alternattiv, dan 
jista' jkun is-suġġett ta' 
att ta' implimentazzjoni.

Il-"kontenut ta' dawk ir-
Regolamenti" għandu 
jiġi speċifikat aktar fl-att 
bażiku.

Artikolu 79 1. L-Aġenzija għandha, fil-prattika, tinnotifika lil dawk 
ikkonċernati dwar id-deċiżjonijiet u ċ-ċitazzjonijiet 
u dwar kull notifika jew kull komunikazzjoni oħra li 
minnhom jiġi ikkalkulat terminu ta' żmien, jew li 
dwarhom dawk konċernati għandhom jiġu notifikati 
skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jew ta’ 
atti delegati adottati skont dan ir-Regolament, jew li 
tagħhom tkun ġiet ordnata n-notifika mid-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija.

Din id-dispożizzjoni ma 
tipprevedix l-adozzjoni ta' atti 
ddelegati, imma għal obbligu 
għall-UASI biex jagħmel nofitiki 
ta' deċiżjonijiet u ċitazzjonijiet 
jekk ikun meħtieġ skont l-atti 
ddelegati adottati bi qbil ma' dan 
ir-Regolament.

Sakemm id-
dispożizzjonijiet dwar l-
atti ddelegati msemmija 
jippermettu l-
introduzzjoni ta' 
rekwiżit ta' notifika, din 
id-dispożizzjoni 
għandha tkun 
aċċettabbli.



AL\1006698MT.doc 31/48 PE521.700v01-00

MT

Artikolu 79a Meta l-Aġenzija ssib li t-telf ta’ kwalunkwe drittijiet 
irriżulta minn dan ir-Regolament jew l-atti delegati 
adottati skont dan ir-Regolament mingħajr ma ttieħdet 
ebda deċiżjoni, għandu jikkomunika dan lill-persuna 
kkonċernata skont l-Artikolu 79. Din tal-aħħar tista’ 
tapplika għal deċiżjoni dwar il-kwistjoni. L-Aġenzija 
għandha tadotta deċiżjoni bħal din fejn ma taqbilx mal-
persuna li titlobha; inkella l-Aġenzija għandha temenda 
s-sejba tagħha u tinforma lill-persuna li tkun qed titlob 
id-deċiżjoni.

Din id-dispożizzjoni ma 
tipprevedix l-adozzjoni ta' atti 
ddelegati, imma għal obbligu 
għall-UASI biex jikkomunika 
kwalunkwe telf ta' drittijiet u 
jieħu deċiżjonijiet dwar 
kwalunkwe sejba affettwata, fejn 
att iddelegat adottat skont ir-
Regolament jirriżulta f'nuqqas.

Sakemm id-
dispożizzjonijiet dwar l-
atti ddelegati msemmija 
jippermettu n-nuqqas ta' 
drittijiet, din id-
dispożizzjoni għandha 
tkun aċċettabbli.

Artikolu 83 Fin-nuqqas ta’ dispożizzjonijiet proċedurali f’dan ir-
Regolament jew fl-atti delegati adottati skont dan ir-
Regolament, l-Aġenzija għandha tqis il-prinċipji ta’ liġi 
proċedurali ġeneralment rikonoxxuti mill-Istati 
Membri.

Din id-dispożizzjoni ma 
tipprevedix l-adozzjoni ta' atti 
ddelegati, imma possibilità għall-
UASI li jimla kwalunkwe lakuna 
maħluqa minn atti ddelegati billi 
jitqiesu l-prinċipji rikonoxxuti.

Din id-dispożizzjoni 
tfittex li tittratta lakuni 
legali, u ma taffettwax 
b'mod dirett l-atti 
ddelegati. 

Artikolu 89 1. L-Aġenzija għandha tippubblika perjodikament:

(a) Bulettin tal-marki kummerċjali Ewropej li fih ikunu 
jinsabu l-entrati mniżżla fir-Reġistru kif ukoll dettalji 
oħrajn li għandhom jiġu pubblikati skont dan ir-
Regolament jew permezz ta’ atti delegati adottati skont 
dan ir-Regolament;

Din id-dispożizzjoni ma 
tipprevedix l-adozzjoni ta' atti 
ddelegati, imma sempliċiment 
teħtieġ il-pubblikazzjoni ta' 
dettalji preskritti mill-atti 
ddelegati adottati skont ir-
Regolament.

Din id-dispożizzjoni 
tipprovdi rekwiżit ta' 
pubblikazzjoni, u ma 
taffettwax direttament l-
atti ddelegati.

Artikolu 93a Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 163 li jispeċifika:

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.
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(a) ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-forma tad-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 75;

tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 38.

(b) il-modalitajiet tal-proċedimenti orali u t-teħid ta’ 
evidenza msemmija fl-Artikoli 77 u 78;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 38.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(c) il-modalitajiet tan-notifika msemmija fl-Artikolu 
79;

Id-dispożizzjonijiet fl-
Artikolu 79 diġà jinkludu regoli 
dwar notifiki permezz ta' ittri 
rreġistrati b'avviż tal-wasla u 
notifika permezz ta' mezzi 
elettroniċi. Jeħtieġ ukoll lid-
Direttur Eżekuttiv li jiddetermina 
kif għandha tingħata notifika 
pubblika. Huwa għalhekk mhux 
ċar x'modalitajiet ulterjuri huma 
meħtieġa li jiġu adottati mill-atti 
ddelegati.

L-atti ddelegati ma 
jidhirx li huma 
neċessarji għax l-att 
bażiku u l-paragrafu (e) 
diġà jipprevedu l-
modalitajiet.
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Jaf jiġi mistoqsi wkoll jekk din 
id-dispożizzjoni hijiex żejda billi 
jitiqes il-paragrafu (e) ta' hawn 
taħt.

(d) il-proċedura ta’ notament tat-telfa ta’ drittijiet 
imsemmija fl-Artikolu 79a;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 38.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(e) ir-regoli dwar il-mezzi ta’ komunikazzjoni, inklużi 
l-mezzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi msemmija fl-
Artikolu 79b, li għandhom jintużaw mill-partijiet fil-
proċedimenti quddiem l-Aġenzija u l-formoli li 
għandhom ikunu disponibbli mill-Aġenzija;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 38.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(f) ir-regoli għall-kalkolu u t-tul ta’ żmien stipulat 
imsemmi fl-Artikolu 79c(1);

Ma hemm l-ebda regola jew 
perjodu fl-Artikolu 74c(1). Dak 
l-artikolu kif inhu emendat 
jirreferi minflok għar-regoli u l-
perjodi adottati skont l-
Artikolu 93a(f). Għalhekk ma 

Ir-regoli u l-perjodi 
msemmija għandhom 
jiġu speċifikati aktar fl-
att bażiku sabiex 
jitranġa n-nuqqas 
ċirkulari attwali tal-
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hemm l-ebda obbligu fl-att 
bażiku li jista' jiġi supplimentat 
jew emendat, u l-Kummissjoni 
qiegħda effettivament tagħti lilha 
nnifisha marġini ta' 
apprezzament bla limitu biex 
tiddefinixxi r-regoli u l-perjodi.

obbligu li jfisser li xejn 
ma hu fil-fatt emendat 
jew issupplimentat skont 
l-Artikolu 290 TFUE. 

(g) il-proċedura għall-korrezzjoni ta’ żbalji lingwistiċi 
jew żbalji ta’ traskrizzjoni u żbalji manifesti fid-
deċiżjonijiet tal-Aġenzija u żbalji tekniċi attribwibbli 
lill-Aġenzija fir-reġistrazzjoni ta' marka kummerċjali 
jew fil-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni tagħha kif 
imsemmi fl-Artikolu 79d;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 38.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(h) il-proċedura għar-revoka ta’ deċiżjoni jew għall-
kanċellament ta’ annotazzjoni fir-Reġistru kif imsemmi 
fl-Artikolu 80(1);

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 38.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(i) il-modalitajiet ta’ interruzzjoni u tkomplija tal-
proċedimenti quddiem l-Aġenzija kif imsemmija fl-
Artikolu 82a;

Ma hemm l-ebda modalità fl-
Artikolu 82a. Dak l-artikolu kif 
inhu emendat jirreferi minflok 

Il-modalitajiet 
imsemmija għandhom 
jiġu speċifikati aktar fl-



AL\1006698MT.doc 35/48 PE521.700v01-00

MT

għal modalitajiet adottati skont l-
Artikolu 93a(i). Għalhekk ma 
hemm l-ebda obbligu fl-att 
bażiku li jista' jiġi supplimentat 
jew emendat, u l-Kummissjoni 
qiegħda effettivament tagħti lilha 
nnifisha marġini ta' 
apprezzament bla limitu biex 
tiddefinixxi l-modalitajiet.

att bażiku sabiex 
jitranġa n-nuqqas 
ċirkulari attwali tal-
obbligu li jfisser li xejn 
ma hu fil-fatt emendat 
jew issupplimentat skont 
l-Artikolu 290 TFUE. 

(j) il-proċeduri li jirrigwardaw il-qsim u l-ffissar ta’ 
spejjeż, kif imsemmi fl-Artikolu 85(1);

Ma hemm l-ebda kundizzjoni fl-
Artikolu 85(1). Dak l-artikolu kif 
inhu emendat jirreferi minflok 
għall-kundizzjonijiet stipulati 
skont l-Artikolu 93a(j). 
Għalhekk ma hemm l-ebda 
obbligu fl-att bażiku li jista' jiġi 
supplimentat jew emendat, u l-
Kummissjoni qiegħda 
effettivament tagħti lilha nnifisha 
marġini ta' apprezzament bla 
limitu biex tiddefinixxi l-
modalitajiet.

Il-kundizzjonijiet 
imsemmija għandhom 
jiġu speċifikati aktar fl-
att bażiku sabiex 
jitranġa n-nuqqas 
ċirkulari attwali tal-
obbligu li jfisser li xejn 
ma hu fil-fatt emendat 
jew issupplimentat skont 
l-Artikolu 290 TFUE. 

(k) id-dettalji msemmija fl-Artikolu 87(1); Skont l-Artikolu 87(1), diġà 
hemm rekwiżit għall-UASI biex 
iżomm reġistru li jkun fih dawk 

Id-dettalji speċifiċi 
mhux diġà previsti minn 
dispożizzjonijiet oħrajn 



PE521.700v01-00 36/48 AL\1006698MT.doc

MT

id-dettalji li huma previsti mir-
Regolament. Il-Kummissjoni 
qiegħda għalhekk tissupplimenta 
jew temenda b'mod effettiv l-atti 
ddelegati, li mhuwiex possibbli 
skont l-Artikolu 290 TFUE.

għandhom ikunu 
speċifikati fl-att bażiku 
u l-frażi "jew b’att 
delegat adottat skont 
dan ir-Regolament" fl-
Artikolu 87(1) għandha 
titħassar sabiex titranġa 
s-sitwazzjoni attwali 
fejn atti ddelegati 
jistgħu effettivament 
jiġu ssupplimentati jew 
emendati.

(l) il-proċedura għal spezzjoni tal-fajls prevista fl-
Artikolu 88, inklużi l-partijiet tal-fajl esklużi minn 
ispezzjoni, u l-modalitajiet ta’ żamma ta’ fajls tal-
Aġenzija previsti fl-Artikolu 88(5);

L-Artikolu 88 kif inhu emendat 
diġà jipprevedi li d-Direttur 
Eżekuttiv għandu jiddetermina l-
mezzi ta' spezzjoni u l-forma li 
biha jinżammu l-fajls.

Ma hemm bżonn tal-
ebda delega, din id-
dispożizzjoni għandha 
titħassar.

(m) il-modalitajiet tal-pubblikazzjoni tad-dettalji u 
annotazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 89(1)(a) fil-
Bulettin tal-Marki Kummerċjali Ewropej, inkluż it-tip 
ta’ informazzjoni, u l-lingwi li bihom dawk id-dettalji u 
entrati għandhom ikunu ppubblikati;

Ara l-paragrafu (k) t'hawn fuq. Id-dettalji speċifiċi 
mhux diġà previsti minn 
dispożizzjonijiet oħrajn 
għandhom ikunu 
speċifikati aktar fl-att 
bażiku u l-frażi "jew 
b’att delegat adottat 
skont dan ir-
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Regolament" fl-
Artikolu 89(1)(a) 
għandha titħassar sabiex 
titranġa s-sitwazzjoni 
attwali fejn atti 
ddelegati jistgħu 
effettivament jiġu 
ssupplimentati jew 
emendati. 

(n) il-frekwenza, il-forma u lingwi li fihom 
pubblikazzjonijiet tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Aġenzija 
msemmija fl-Artikolu 89(1)(b) għandhom isiru;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 38.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(o) il-modalitajiet tal-iskambju tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet tal-
Istati Membri u spezzjoni ta’ fajls minn jew permezz 
ta’ qrati jew awtoritajiet tal-Istati Membri skont l-
Artikolu 90;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 38.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(p) derogi mill-obbligu ta’ rappreżentazzjoni quddiem Il-kundizzjonijiet li taħthom il- L-atti ddelegati 
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l-Aġenzija skont l-Artikolu 92(2), il-kundizzjonijiet li 
taħthom rappreżentant komuni għandu jinħatar skont l-
Artikolu 92(4), il-kundizzjonijiet li taħthom impjegati 
msemmija fl-Artikolu 92(3) u rappreżentanti 
professjonali msemmija fl-Artikolu 93(1) għandhom 
jippreżentaw lill-Aġenzija awtorizzazzjoni ffirmata 
sabiex ikunu jistgħu jwettqu rappreżentanza, il-
kontenut ta’ dik l-awtorizzazzjoni, u l-kundizzjonijiet li 
taħthom persuna tista’ titneħħa mil-lista ta’ 
rappreżentanti professjonali msemmija fl-Artikolu 
93(5).”;

ħaddiema msemmija fl-
Artikolu 92(3) u r-rappreżentanti 
professjonali msemmija fl-
Artikolu 93(1) iridu jippreżentaw 
awtorizzazzjoni ffirmata lill-
Aġenzija relatata maż-żieda ta' 
elementi mhux essenzjali tar-
Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 38.

Fil-kuntest tal-paragrafi 2, 4 u 5 
tal-Artikolu 92, kif emendati, 
huma jirreferu għal każijiet 
previsti u l-kundizzjonijiet 
stabbiliti bi qbil mal-
Artikolu 93a(p). Għalhekk ma 
hemm l-ebda obbligu fl-att 
bażiku li jista' jiġi supplimentat 
jew emendat, u l-Kummissjoni 
qiegħda effettivament tagħti lilha 
nnifisha marġini ta' 
apprezzament bla limitu biex 
tiddefinixxi l-modalitajiet.

aċċettabbli rigward l-
Artikolu 92(3).

Il-każijiet speċifiċi u l-
kundizzjonijiet fil-
Paragrafi 2, 4 u 5 tal-
Artikolu 92, għandhom 
ikunu speċifikati fl-att 
bażiku u l-frażi "jew 
b’att delegat adottat 
skont dan ir-
Regolament" fl-
Artikolu 87(1) għandha 
titħassar sabiex titranġa 
s-sitwazzjoni attwali 
fejn atti ddelegati 
jistgħu effettivament 
jiġu ssupplimentati jew 
emendati. 

Artikolu 114 Fl-Artikolu 114(2), il-kliem ‘ir-Regolament tal- Dan l-Artikolu jirrelata għar-
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Implimentazzjoni’ huma sostitwiti bi ‘atti delegati 
adottati skont dan ir-Regolament”;

rekwiżiti formali tal-liġi 
nazzjonali, li jikkonċernaw it-
trażmissjoni ta' applikazzjonijiet 
jew marki kummerċjali, li huma 
differenti minn dawk fir-
Regolament jew l-atti ddelegati 
jew li huma addizzjonali 
għalihom.

Artikolu 114a Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 163 li jispeċifikaw ir-rekwiżiti 
formali li magħhom applikazzjoni għal konverżjoni ta’ 
applikazzjoni għal marka kummerċjali Ewropea 
għandhom ikunu konformi, id-dettalji tal-
eżaminazzjoni tagħha, u dawk li jikkonċernaw il-
pubblikazzjoni tagħha.

Din id-dispożizzjoni hija delega 
universali mingħajr xi regola jew 
obbligu korrispondenti ddikjarati 
fl-att bażiku.   Għalhekk ma 
hemm xejn li jista' jiġi emendat 
jew issupplimentat.

Jekk ma hemmx regoli 
jew obbligi fl-
Artikoli 112-114 fir-
Regolament li fuqu hija 
bbażata d-delega, dawk 
għandhom ikunu 
speċifikati aktar fl-att 
bażiku. 

Artikolu 128 4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkollu b’mod 
partikolari l-funzjonijiet li ġejjin:

[...]

(n) huwa għandu jeżerċita l-poteri mogħtija lilu mill-
Artikoli 26(3), 29(5), 30(2), 45(3), 75(2), 78(5), 79, 
79b, 79c, 87(3), 88, 89, 93(4), 119(8) u 144 skont il-
kriterji stabbiliti f’dan ir-Regolament u fl-atti delegati 

Ara hawn fuq rigward l-
Artikoli 30, 79 u 88.

Ma jistax ikun hemm xi 
kontradizzjonijiet bejn is-setgħat 
tad-Direttur Eżekuttiv u l-ambitu 
tad-delega tas-setgħat 
leġiżlattivi.

Jew is-setgħat tad-
Direttur Eżekuttiv jew 
id-delegi ta' setgħat iridu 
jiġu emendati sabiex 
jiġu evitati l-
kontradizzjonijiet.
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adottati skont dan ir-Regolament;

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 163 sabiex tistabbilixxi:

(a) il-kriterji speċifiċi tal-użu tal-lingwi msemmija fl-
Artikolu 119;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 45.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(b) il-każijiet li fihom deċiżjonijiet ta’ oppożizzjoni u 
kanċellazzjoni għandhom jittieħdu minn membru 
wieħed skont l-Artikolu 132(2) u l-Artikolu 134(2);

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 45.

Ir-referenzi fl-Artikoli 132(2) u 
134(2) huma attwalment għall-
Artikolu 144a(c).

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

Ir-referenzi fl-
Artikoli 132(2) u 134(2) 
għandhom madankollu 
jkunu għall-
Artikolu 144a(b).

Artikolu 144a

(c) id-dettalji dwar l-organizzazzjoni tal-Bordijiet tal-
Appell, inkluż it-twaqqif u r-rwol tal-awtorità tal-
Bordijiet tal-Appell imsemmija fl-Artikolu 135(3)(a), 
il-kompożizzjoni tal-Bord imkabbar u r-regoli tad-
diferimenti lilu kif imsemmija fl-Artikolu 135(4), u l-
kundizzjonijiet li taħthom id-deċiżjonijiet għandhom 

Ir-"rwol tal-awtorità" jidher 
kemmxejn wiesa', f'termini tal-
ambitu tiegħu, u jista' 
possibilment jittratta elementi 
essenzjali.

L-atti ddelegati 
aċċettabbli, barra l-fatt li 
r-"rwol tal-awtorità" 
jista' jsir espliċitu fl-att 
bażiku.
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jittieħdu minn membru wieħed skont l-Artikolu 135(2) 
u (5);

Minn naħa l-oħra, din id-
dispożizzjoni tirrelata għaż-żieda 
ma' elementi mhux essenzjali tar-
Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 45. 

(d) is-sistema ta’ miżati u ħlasijiet pagabbli lill-
Aġenzija skont l-Artikolu 144, inkluż l-ammont ta’ 
miżati, il-metodi tal-ħlas, il-muniti, id-data tal-għeluq 
għal miżati u ħlasijiet, id-data ta’ meta għandu jsir il-
pagament u l-konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ ħlas jew ħlas 
tard, u kumpens nieqes jew żejjed, is-servizzi li jistgħu 
jkunu mingħajr ħlas, u l-kriterji li jiddeterminaw jekk 
id-Direttur Eżekuttiv jistax jeżerċita s-setgħat stipulati 
fl-Artikolu 144(3) u (4).”;

Bl-eċċezzjoni tal-istruttura u l-
ammonti tal-miżati, li huma 
elementi essenzjali u għalhekk 
m'għandhomx ikunu s-suġġett 
tad-delegi, din id-dispożizzjoni 
tirrelata għaż-żieda ma' elementi 
mhux essenzjali tar-Regolament, 
u l-objettiv, il-kontenut u l-
ambitu jkunu ddikjarati b'mod 
suffiċjenti filwaqt li titqies ukoll 
il-Premessa 45.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli barra għall-
istruttura u l-ammonti 
tal-miżati.

Artikolu 145 Fl-Artikolu 145, il-kliem “ir-Regolamenti ta’ 
Implimentazzjoni tiegħu” għandhom jiġu sostitwiti bil-
kliem “atti delegati adottati skont dan ir-Regolament”;

Din id-dispożizzjoni tikkonċerna 
l-applikazzjoni tar-regoli għar-
reġistrazzjonijiet internazzjonali.

Din id-dispożizzjoni ma 
taffettwax direttament 
id-delega tas-setgħat.

Artikolu 161a Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 163 li jispeċifika:

Ma hemm l-ebda kundizzjoni 
formali fl-Artikolu 147(5). Dak 
l-artikolu kif inhu emendat 

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli barra għall-
kundizzjonijiet formali 
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(a) ir-rekwiżiti formali ta’ applikazzjoni internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 147(5), il-proċedura għall-
eżaminazzjoni tal-applikazzjoni internazzjonali skont l-
Artikolu 147(6) u l-modalitajiet tat-trażmissjoni tal-
applikazzjoni internazzjonali lill-Bureau Internazzjonali 
skont l-Artikolu 147(4);

jirreferi minflok għall-
kundizzjonijiet formali stabbiliti 
skont l-Artikolu 161a(a). 
Għalhekk ma hemm l-ebda 
obbligu fl-att bażiku li jista' jiġi 
supplimentat jew emendat, u l-
Kummissjoni qiegħda 
effettivament tagħti lilha nnifisha 
marġini ta' apprezzament bla 
limitu biex tiddefinixxi l-
kundizzjonijiet formali.

Minn naħa l-oħra, din id-
dispożizzjoni tirrelata għaż-żieda 
ma' elementi mhux essenzjali tar-
Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 46.

ta' applikazzjoni 
internazzjonali li 
għandhom jiġu 
speċifikati aktar fl-att 
bażiku sabiex jitranġa n-
nuqqas ċirkulari attwali 
tal-obbligu li jfisser li 
xejn ma hu fil-fatt 
emendat jew 
issupplimentat skont l-
Artikolu 290 TFUE. 

(b) il-modalitajiet tan-notifika previsti fl-Artikolu 148a; Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 46.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.
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(c) ir-rekwiżiti formali ta’ talba għal estensjoni 
territorjali kif imsemmi fl-Artikolu 149(2), il-proċedura 
għall-eżaminazzjoni ta’ dawk il-kundizzjonijiet u l-
modalitajiet tat-trażmissjoni għat-talba għal estensjoni 
territorjali lill-Bureau Internazzjonali;

Ma hemm l-ebda kundizzjoni 
formali fl-Artikolu 149. Dak l-
artikolu kif inhu emendat 
jirreferi minflok għall-
kundizzjonijiet formali stabbiliti 
skont l-Artikolu 161a(c). 
Għalhekk ma hemm l-ebda 
obbligu fl-att bażiku li jista' jiġi 
supplimentat jew emendat, u l-
Kummissjoni qiegħda 
effettivament tagħti lilha nnifisha 
marġini ta' apprezzament bla 
limitu biex tiddefinixxi l-
kundizzjonijiet formali.

Ma hemm l-ebda Artikolu 
149(2), għandu biss paragrafu 
wieħed. L-emenda li tikkonċerna 
l-kundizzjonijiet formali 
tiddaħħal bħala sentenza finali.

Il-kundizzjonijiet 
formali għal talba 
għandhom jiġu 
speċifikati aktar fl-att 
bażiku sabiex jitranġa n-
nuqqas ċirkulari attwali 
tal-obbligu li jfisser li 
xejn ma hu fil-fatt 
emendat jew 
issupplimentat skont l-
Artikolu 290 TFUE. 

Ir-referenza għandha 
tkun għall-Artikolu 149.

(d) il-proċedura għall-preżentazzjoni ta’ talba għal 
anzjanita skont l-Artikolu 153;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.
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Premessa 46.

(e) il-proċeduri għall-eżaminazzjoni ta’ raġunijiet 
assoluti għal rifjut imsemmija fl-Artikolu 154 u għall-
applikazzjoni u l-eżaminazzjoni ta’ oppożizzjoni skont 
l-Artikolu 156, inkluż il-komunikazzjonijiet kollha 
neċessarji li għandhom isiru lill-Uffiċċju 
Internazzjonali;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 46.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(f) il-proċeduri rigward ir-reġistrazzjonijiet 
internazzjonali msemmija fl-Artikolu 154a;

Ma hemm l-ebda proċedura 
msemmija fl-Artikolu 154a. Dak 
l-artikolu kif inhu emendat 
jirreferi minflok għall-proċeduri 
previsti skont l-Artikolu 161a(f). 
Għalhekk ma hemm l-ebda 
obbligu fl-att bażiku li jista' jiġi 
supplimentat jew emendat, u l-
Kummissjoni qiegħda 
effettivament tagħti lilha nnifisha 
marġini ta' apprezzament bla 
limitu biex tiddefinixxi l-
proċeduri.

Il-proċeduri għandhom 
jiġu speċifikati aktar fl-
att bażiku sabiex 
jitranġa n-nuqqas 
ċirkulari attwali tal-
obbligu li jfisser li xejn 
ma hu fil-fatt emendat 
jew issupplimentat skont 
l-Artikolu 290 TFUE. 

(g) il-każijiet fejn l-Aġenzija għandha tinnotifika lill-
Bureau Internazzjonali bl-invalidazzjoni tal-effetti ta’ 
reġistrazzjoni internazzjonali skont l-Artikolu 158 u l-

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.
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informazzjoni li din in-notifika għandu jkun fiha; kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 46.

(h) il-modalitajiet tat-trażmissjoni tat-talbiet imsemmija 
fl-Artikolu 158c lill-Bureau Internazzjonali;

L-Artikolu 158c jirreferi għall-
"każijiet speċifikati skont 
Artikolu 161a(h)" u mhux "il-
modalitajiet tat-trażmissjoni".

Ikun liema jkun il-każ, dan 
jirrelata għaż-żieda ta' elementi 
mhux essenzjali tar-Regolament.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli sakemm ikun 
iċċarat jekk l-oġġett 
huwiex modalitajiet tat-
trażmissjoni jew każijiet 
speċifiċi.

(i) il-kundizzjonijiet li magħhom talba għal konverżjoni 
skont Artikolu 159(1) għandhom ikunu konformi;

Dan jorbot mas-suppliment 
għall-elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament, u l-objettiv, il-
kontenut u l-ambitu jkunu 
ddikjarati b'mod suffiċjenti 
filwaqt li titqies ukoll il-
Premessa 46.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli.

(j) il-kundizzjonijiet formali ta’ applikazzjoni għal
trasformazzjoni msemmija fl-Artikolu 161 u l-
proċeduri għal din it-trasformazzjoni;

Ma hemm l-ebda 
"kundizzjonijiet formali ta’ 
applikazzjoni għal 
trasformazzjoni" msemmija fl-
Artikolu 161.

L-atti ddelegati huma 
aċċettabbli barra għall-
"kundizzjonijiet 
formali", li għandhom 
bżonn jiġu ċċarati fl-att 
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Id-dispożizzjoni dwar proċeduri 
relatati maż-żieda ma' elementi
mhux essenzjali tar-Regolament, 
u l-objettiv, il-kontenut u l-
ambitu jkunu ddikjarati b'mod 
suffiċjenti filwaqt li titqies ukoll 
il-Premessa 46.

bażiku.

(k) il-modalitajiet ta’ komunikazzjonijiet bejn l-
Aġenzija u l-Uffiċċju Internazzjonali, inklużi l-
komunikazzjonijiet li għandhom isiru skont l-Artikoli 
147(4), 148a, 153(2) u 158c.”;

Ma hemm l-ebda 
"komunikazzjonijiet [...] li 
għandhom isiru" skont l-
Artikolu 147(4).

Barra dan, id-dispożizzjoni 
tirrelata għaż-żieda ma' elementi 
mhux essenzjali tar-Regolament, 
u l-objettiv, il-kontenut u l-
ambitu jkunu ddikjarati b'mod 
suffiċjenti filwaqt li titqies ukoll 
il-Premessa 46.

L-atti ddelegati huma
aċċettabbli barra għall-
"komunikazzjonijiet [...] 
li għandhom isiru", li 
għandhom bżonn jiġu 
ċċarati fl-att bażiku.

1. Is-setgħa sabiex jiġu adottati atti delegati tingħata 
lill-Kummissjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’dan l-Artikolu.

Jikkorrispondi għall-
mudell tal-Artikolu fil-
Fehim Komuni. 

Artikolu 163a

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 24a, 35a, Il-Parlament jista’ jagħżel id- Jikkorrispondi għall-
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45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a u 161a 
għandha tiġi konferita għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat.

dewmien stabbilit, pereżempju 
numru ta’ snin, flimkien mar-
rekwiżiti ta’ rappurtar (għażla 2 
fil-Fehim Komuni).

mudell tal-Artikolu fil-
Fehim Komuni. 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fil-paragrafu 2 tista’ 
tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka ttemm 
id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. 
Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data sussegwenti li tkun speċifikata fiha. Hija ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ atti delegati diġà fis-
seħħ.

Jikkorrispondi għall-
mudell tal-Artikolu fil-
Fehim Komuni. 

4. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha 
tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

Jikkorrispondi għall-
mudell tal-Artikolu fil-
Fehim Komuni. 

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 24a, 35a, 45a, 
49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 93a, 114a, 144a u 161a għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkunx ġiet espressa 
oġġezzjoni jew mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-
Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn (2) min-notifika ta’ dak l-
att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma għarrfu lill-

Dan il-perjodu ta’ oġġezzjoni 
huwa x-xahrejn + xahrejn 
standard, li l-Parlament huwa 
liberu li jagħmlu itwal jew iqsar.

Jikkorrispondi għall-
mudell tal-Artikolu fil-
Fehim Komuni. 

Il-Parlament huwa 
liberu li jibdel il-perjodi 
taż-żmien.
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Kummissjoni li mhux ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn (2) fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.”;


