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PR_COD_1recastingam

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’ tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jiġu 
approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (riformulazzjoni)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0162),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0088/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta’ Lulju 
20131,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta tal-
11 ta’ Lulju 2013,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 fuq l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta’ kitba mill-ġdid tal-atti legali2,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 87 u 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għall-Kummerċ Internazzjonali u tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
(A7-0000/2013),

A. billi, skont il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni, il-proposta inkwistjoni ma tinkludi l-ebda emenda ta’ sustanza 
għajr dawk identifikati bħala tali fil-proposta u billi, fir-rigward tal-kodifikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet li ma nbidlux tal-atti ta’ qabel flimkien ma’ dawk l-emendi, il-proposta 
fiha kodifikazzjoni sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr ebda bidla fis-sustanza tagħhom;

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-
ħsieb li temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

                                               
1 Għadha mhix ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
2 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
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3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fil-konklużjonijiet tiegħu tal-
25 ta’ Mejju 2010 dwar ir-reviżjoni futura 
tas-Sistema tat-Trade Marks fl-Unjoni 
Ewropea, il-Kunsill talab lill-Kummissjoni 
tippreżenta proposti għar-reviżjoni tar-
Regolament (KE) Nru 207/2009 u d-
Direttiva 2008/95/KE. Filwaqt li tagħmel 
dan, ir-reviżjoni ta’ din tal-aħħar għandha 
tinkludi miżuri biex tagħmilha aktar 
konsistenti mar-Regolament (KE) 
Nru 207/2009 u għaldaqstant jitnaqqsmu l-
oqsma ta’ diverġenzi fis-sistema tat-trade 
marks fl-Ewropa kollha.

(5) Fil-konklużjonijiet tiegħu tal-
25 ta’ Mejju 2010 dwar ir-reviżjoni futura 
tas-Sistema tat-Trade Marks fl-Unjoni 
Ewropea, il-Kunsill talab lill-Kummissjoni 
tippreżenta proposti għar-reviżjoni tar-
Regolament (KE) Nru 207/2009 u d-
Direttiva 2008/95/KE. Filwaqt li tagħmel 
dan, ir-reviżjoni ta’ din tal-aħħar għandha 
tinkludi miżuri biex tagħmilha aktar 
konsistenti mar-Regolament (KE) 
Nru 207/2009 u għaldaqstant jitnaqqsu l-
oqsma ta’ diverġenzi fis-sistema tat-trade 
marks fl-Ewropa kollha, filwaqt li tinżamm 
il-protezzjoni nazzjonali tat-trade marks  
bħala għażla attraenti għall-applikanti. 
F’dan il-kuntest, għandha tiġi żgurata r-
relazzjoni kumplementarja bejn is-sistema 
tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea u s-
sistemi tat-trade marks nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi nnutata n-natura kumplimentari tal-protezzjoni tat-trade marks 
nazzjonali u tal-Unjoni.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa fundamentali li jiġi żgurat li t-
trade marks reġistrati jgawdu mill-istess 

(10) Huwa fundamentali li jiġi żgurat li t-
trade marks reġistrati jgawdu mill-istess 
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protezzjoni skont is-sistemi legali tal-Istati 
Membri kollha, u li l-protezzjoni tat-trade 
marks fil-livell nazzjonali hija l-istess 
bħall-protezzjoni tat-trade marks Ewropej. 
B’konformità mal-protezzjoni estensiva 
mogħtija lit-trade marks Ewropej li 
għandha reputazzjoni fl-Unjoni, għandha 
tingħata protezzjoni estensiva wkoll fil-
livell nazzjonali lit-trade marks kollha 
reġistrati li għandhom reputazzjoni fl-Istat 
Membru kkonċernat.

protezzjoni skont is-sistemi legali tal-Istati 
Membri kollha, u li l-protezzjoni tat-trade 
marks fil-livell nazzjonali hija l-istess 
bħall-protezzjoni tat-trade marks tal-
Unjoni Ewropea. B’konformità mal-
protezzjoni estensiva mogħtija lit-trade 
marks tal-Unjoni Ewropea li għandha 
reputazzjoni fl-Unjoni, għandha tingħata 
protezzjoni estensiva wkoll fil-livell 
nazzjonali lit-trade marks kollha reġistrati 
li għandhom reputazzjoni fl-Istat Membru 
kkonċernat.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda biex tiġi riflessa d-deżinjazzjoni emendata ssuġġerita fil-qafas tar-Regolament.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għal dan l-iskop, huwa meħtieġ li 
jkunu elenkati eżempji ta’ sinjali li jistgħu 
jikkostitwixxu trade mark, sakemm dawn 
is-sinjali jkunu kapaċi jiddistingwu l-
merkanzija jew is-servizzi ta’ impriża 
waħda minn dawk ta’ impriżi oħra. Sabiex 
jiġu ssodisfati l-objettivi tas-sistema ta’ 
reġistrazzjoni għat-trade marks, li 
għandhom jiżguraw ċertezza legali u 
amministrazzjoni soda, huwa essenzjali 
wkoll li jkun meħtieġ li s-sinjal jkun kapaċi 
jiġi rappreżentat b’tali mod li jippermetti 
determinazzjoni preċiża tas-suġġett ta’ 
protezzjoni. Għaldaqstant għandu jkun 
permess sinjal biex ikun rappreżentat fi 
kwalunkwe forma, u għaldaqstant mhux 
bilfors permezz ta’ mezzi grafiċi, sakemm 

(13) Għal dan l-iskop, huwa meħtieġ li 
jkunu elenkati eżempji ta’ sinjali li jistgħu 
jikkostitwixxu trade mark, sakemm dawn 
is-sinjali jkunu kapaċi jiddistingwu l-
merkanzija jew is-servizzi ta’ impriża 
waħda minn dawk ta’ impriżi oħra. Sabiex 
jiġu ssodisfati l-objettivi tas-sistema ta’ 
reġistrazzjoni għat-trade marks, li 
għandhom jiżguraw ċertezza legali u 
amministrazzjoni soda, huwa essenzjali 
wkoll li jkun meħtieġ li s-sinjal ikun kapaċi 
jiġi rappreżentat fir-reġistru b’tali mod li 
jippermetti determinazzjoni preċiża tas-
suġġett ta’ protezzjoni. Għaldaqstant 
għandu jkun permess sinjal biex ikun 
rappreżentat fi kwalunkwe forma, u 
għaldaqstant mhux bilfors permezz ta’ 
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ir-rappreżentazzjoni toffri garanziji 
sodisfaċenti għal dan il-għan.

mezzi grafiċi, sakemm ir-rappreżentazzjoni 
tuża teknoloġija li tkun ġeneralment 
disponibbli u li toffri garanziji sodisfaċenti 
għal dan il-għan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi speċifikat li r-rappreżentazzjoni tista’ tkun fi kwalunkwe forma sakemm tuża 
teknoloġija disponibbli b’mod ġenerali.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir minħabba tħassir fl-Artikolu 10

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Bil-għan li tissaħħaħ il-protezzjoni tat-
trade marks u l-ġlieda kontra l-
falsifikazzjoni b’mod aktar effettiv, il-
proprjetarju ta’ trade mark reġistrata 

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

għandu jkun intitolat li jipprevjeni partijiet 
terzi milli jġibu merkanzija falza fit-
territorju doganali tal-Istat Membru 
mingħajr ma jkunu rilaxxati għaċ-
ċirkolazzjoni libera hemmhekk, fejn tali 
merkanzija tiġi minn partijiet terzi u 
jkollha mingħajr awtorizzazzjoni trade 
mark li hija essenzjalment identika għat-
trade mark reġistrata fir-rigward ta’ din il-
merkanzija. Sabiex ma jiġux imxekkla l-
flussi leġittimi tal-merkanzija, din ir-
regola għandha tapplika biss jekk il-
propjetarju tat-trade mark ikun jista’ juri 
li t-trade mark hija reġistrata b’mod 
validu fil-pajjiż tad-destinazzjoni wkoll. 
Din ir-regola għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Unjoni li 
tippromwovi l-aċċess għall-mediċini 
għall-pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija meħtieġa biex ikun hemm konformità mal-emenda għall-Artikolu 10(5).

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija meħtieġa biex ikun hemm konformità mal-emenda għall-Artikolu 10(4).
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tinkludi kjarifika kif ukoll emenda ta’ sustanza u għandha tinqara flimkien 
mal-Artikolu 41. Għalkemm l-eżami ex officio għal raġunijiet relattivi għandu jiġi abolit, ikun 
raġonevoli li l-uffiċċji jkunu jistgħu jipprovdu lill-applikanti bit-tfittxijiet u lill-propjetarji bid-
drittijiet preċedenti bin-notifiki, ex officio wkoll u mhux biss fuq talba. Dawn it-tfittxijiet u n-
notifiki għandhom madankollu jkunu purament informattivi u mingħajr effett fuq il-proċess 
ta’ reġistrazzjoni.
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Emenda 8

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 114(1) tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir riferiment lejn il-bażi legali sħiħa.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha tapplika għal kull 
trade mark fir-rigward ta’ merkanzija jew 
servizzi li fir-rigward taghħa saret 
reġistrazzjoni jew applikazzjoni fi Stat 
Membru għall-fini tar-reġistrazzjoni 
tagħha bħala trade mark individwali, marka 
kollettiva jew garanzija jew marka ta’ 
ċertifikazzjoni, jew li fir-rigward tagħha 
saret reġistrazzjoni jew applikazzjoni 
għall-fini tar-reġistrazzjoni tagħha fl-
Uffiċċju tal-Benelux għall-Proprjetà 
Intelletwali jew reġistrazzjoni 
internazzjonali li jkollha effett fi Stat 
Membru.

Din id-Direttiva għandha tapplika għal kull 
trade mark fir-rigward ta’ merkanzija jew 
servizzi li fir-rigward tagħha saret 
reġistrazzjoni jew applikazzjoni għall-fini 
tar-reġistrazzjoni tagħha fi Stat Membru
bħala trade mark individwali, marka 
kollettiva jew garanzija jew marka ta’ 
ċertifikazzjoni, jew li fir-rigward tagħha 
saret reġistrazzjoni jew applikazzjoni 
għall-fini tar-reġistrazzjoni tagħha fl-
Uffiċċju tal-Benelux għall-Proprjetà 
Intelletwali jew reġistrazzjoni 
internazzjonali li jkollha effett fi Stat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ċċarat li l-kliem "fi Stat Membru" jirriferi kemm għar-reġistrazzjoni kif ukoll 
għall-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, il-kliem għandu jitressaq.
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Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘Aġenzija’ tfisser l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għat-Trade Marks u d-Disinji
stabbilita b’konformità mal-Artikolu 2 tar-
Regolament (KE) Nru 207/2009;

(b) ‘Aġenzija’ tfisser l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Proprjetà Intellettwali
stabbilita b’konformità mal-Artikolu 2 tar-
Regolament (KE) Nru 207/2009;
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda li tirrifletti l-isem emendat tal-Aġenzija.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt ca
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ‘trade marks preċedenti’ tfisser:

(i) trade marks tas-segwenti tipi b’data ta’ 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li tkun 
qabel id-data ta’ applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni tat-trade mark, tenut kont, 
fejn ikun il-każ, tal-prijoritajiet pretiżi fir-
rigward ta’ dawk it-trade marks:

 trade marks tal-Unjoni Ewropea;

 trade marks reġistrati fl-Istat Membru 
jew, fil-każ tal-Belġju, il-Lussemburgu 
jew il-Pajjiżi l-Baxxi, fl-Uffiċċju tal-
Benelux għall-Proprjetà Intellettwali;

 trade marks reġistrati taħt arranġamenti 
internazzjonali li għandhom effett fl-Istat 
Membru;
(ii) trade marks Ewropej li fir-rigward 
tagħhom tiġi ġustifikament invokata l-
preċedenza, skont ir-Regolament (KE) 
Nru 207/2009, minn trade mark li hemm 
referenza għaliha fit-tieni u t-tielet inċiż 
tal-punt (i), anke jekk din it-trade mark 
tal-aħħar ġiet ċeduta jew permessa li 
tiskadi;
(iii) applikazzjoniet għat-trade marks li 
hemm referenza għalihom fil-punti (i) u 
(ii), suġġett għar-reġistrazzjoni tagħhom;
(iv) trade marks li, fid-data tal-
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade 
mark, jew, fejn ikun il-każ, tal-prijorità 
pretiża fir-rigward tal-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni tat-trade mark, huma 
magħrufa sew fi Stat Membru, fis-sens li 
fih il-kliem ‘magħrufa sew’ huma użati fl-
Artikolu 6b tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda teknika. Fl-interess li jkun hemm test strutturat b’mod tajjeb, id-definizzjoni 
li tinsab fl-Artikolu 5(2) propost tressqet fl-Artikolu 2 dwar id-definizzjonijiet.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) ‘marka ta’ garanzija jew ta’ 
ċertifikazzjoni’ tfisser trade mark li hija 
deskritta b’dan il-mod meta l-marka tiġi 
applikata biex u tkun tista’ tiddistingwi 
merkanzija jew servizzi li huma ċertifikati 
mill-proprjetarju tal-marka fir-rigward 
tal-oriġini ġeografika, materjal, mod ta’ 
manifattura tal-merkanzija jew il-
prestazzjoni tas-servizzi, kwalità, 
preċiżjoni jew karatteristiċi oħra minn 
merkanzija jew servizzi li mhumiex 
ċertifikati b’dan il-mod;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda teknika. Fl-interess li jkun hemm test strutturat b’mod tajjeb, id-
definizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 28 tressqu fl-Artikolu 2 dwar id-definizzjonijiet.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

cc) ‘marka kollettiva’ tfisser trade mark li 
hija deskritta b’dan il-mod meta tiġi 
applikata u tkun kapaċi tiddistingwi l-
merkanzija jew is-servizzi tal-membri ta’ 
assoċjazzjoni li hija proprjetarja tal-
marka mill-merkanzija jew mis-servizzi 
ta’ impriżi oħrajn.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din hija emenda teknika. Fl-interess li jkun hemm test strutturat b’mod tajjeb, id-
definizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 28 tressqu fl-Artikolu 2 dwar id-definizzjonijiet.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiddistingwu l-merkanzija jew is-
servizzi ta’ impriża waħda minn dawk ta’ 
impriżi oħra;

(a) jiddistingwu l-merkanzija jew is-
servizzi ta’ impriża waħda minn dawk ta’ 
impriżi oħra; kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li ż-żewġ kundizzjonijiet fil-punti a u b għandhom jiġu sodisfatti.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trade mark għandha tkun tista’ tiġi rappreżentata mhux biss b’mod ġenerali iżda f’reġistru li 
huwa aċċessibbli għal ħaddieħor sabiex jipprovdi ċarezza legali.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) trade marks li fihom jew jikkonsistu 
minn varjetà ta’ denominazzjoni 
preċedenti reġistrata skont ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 tas-27 ta’ 
Lulju 1994 dwar drittijiet ta’ varjetajiet ta’ 
pjanti fil-Komunità1 fir-rigward tal-istess 
tip ta’ prodott.
______
1 ĠU L 227, 1.9.1994, p.1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għar-regolament dwar it-trade marks issa tistabbilixxi fl-Artikolu 7(1)(l) 
li d-drittijiet tal-varjetajiet tal-pjanti huma raġunijiet assoluti għal rifjut. Din ir-regola mhix 
inkluża fid-Direttiva iżda jidher li huwa xieraq li tirrifletti r-Regolament.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika 
minkejja li r-raġunijiet għala trade mark 
ma tistax tiġi reġistrata jinkisbu:

imħassar

(a) fi Stati Membri oħra ħlief dawk fejn 
ġiet reġistrata l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni;
(b) biss fejn trade mark f’lingwa barranija 
hija tradotta jew transkritta fi kwalunkwe 
kitba jew lingwa uffiċjali tal-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun sproporzjonat u mhux possibbli minn lat prattiku li l-uffiċċji nazzjonali jiġu mitluba 
jeżaminaw ir-raġunijiet assoluti għal rifjut fil-ġurisdizzjonijiet nazzjonali u fl-ilsna kollha tal-
Unjoni. Dan ikompli jmur kontra l-prinċipju tat-territorjalità tad-drittijiet. Għall-utenti jkun 
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hemm ftit jew ebda valur miżjud li l-applikazzjoni tiġi eżaminata għall-ostakoli għar-
reġistrazzjoni f’territorji oħra barra minn dak li fiha tkun valida.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-espressjoni ‘trade marks preċedenti’ 
fis-sens tal-paragrafu 1 tfisser:

imħassar

(a) trade marks tas-segwenti tipi b’data ta’ 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li tkun 
preċedenti għad-data ta’ applikazzjoni 
għar-reġistrazzjoni tat-trade mark, tenut 
kont, fejn ikun il-każ, tal-prijoritajiet 
pretiżi fir-rigward ta’ dawk it-trade 
marks;
(i) trade marks Ewropej;
(ii) trade marks reġistrati fl-Istat Membru 
jew, fil-każ tal-Belġju, Lussemburgu jew 
l-Olanda, fl-Uffiċċju tal-Benelux għall-
Proprjetà Intellettwali;
(iii) trade marks reġistrati taħt 
arranġamenti internazzjonali li 
għandhom effett fl-Istat Membru;
(b) trade marks Ewropej li fir-rigward 
tagħhom tiġi ġustifikament invokata l-
preċedenza, skont ir-Regolament (KE) 
Nru 207/2009, minn trade mark li hemm 
referenza għaliha fil-punti (a)(ii) u (iii), 
ank jekk din it-trade mark tal-aħħar ġiet 
ċeduta jew permessa li tiskadi;
(c) applikazzjoniet għat-trade marks li 
hemm referenza għalihom fil-punti (a) u 
(b), suġġett għar-reġistrazzjoni tagħhom;
(d) trade marks li, fid-data tal-
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade 
mark, jew, fejn ikun il-każ, tal-prijorità 
pretiża fir-rigward tal-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni tat-trade mark, huma 
magħrufa sew fi Stat Membru, fis-sens li 
fih il-kliem ‘magħrufa sew’ huma użati fl-
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Artikolu 6a tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda teknika. Fl-interess li jkun hemm test strutturat b’mod tajjeb, id-definizzjoni 
li tinsab fl-Artikolu 5(2) propost tressqet fl-Artikolu 2 dwar id-definizzjonijiet.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) hija tkun identika, jew simili, għal trade 
mark preċedenti irrispettivament minn jekk 
il-merkanzija jew is-servizzi li għalihom 
hija applikata jew reġistrata huma identiċi 
ma’, jew simili jew mhumiex simili għal 
dawk li għalihom it-trade mark preċedenti 
hi reġistrata, fejn it-trade mark preċedenti 
jkollha reputazzjoni fi Stat Membru jew, 
f’każ ta’ trade mark Ewropea, għandha 
reputazzjoni fl-Unjoni u l-użu tat-trade 
mark tal-aħħar, mingħajr raġuni valida, 
tieħu vantaġġ żleali minn, jew 
tippreġudika, il-karattru distintiv jew ir-
reputazzjoni tat-trade mark preċedenti;

(a) hija tkun identika, jew simili, għal trade 
mark preċedenti irrispettivament minn jekk 
il-merkanzija jew is-servizzi li għalihom 
hija applikata jew reġistrata huma identiċi 
ma’, jew simili jew mhumiex simili għal 
dawk li għalihom it-trade mark preċedenti 
hi reġistrata, fejn it-trade mark preċedenti 
jkollha reputazzjoni fl-Istat Membru li fir-
rigward tagħha ssir l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni jew li fih tkun irreġistrata t-
trade mark, jew, fil-każ ta’ trade mark tal-
Unjoni Ewropea, għandha reputazzjoni fl-
Unjoni u l-użu tat-trade mark tal-aħħar, 
mingħajr raġuni valida, tieħu vantaġġ żleali 
minn, jew tippreġudika, il-karattru distintiv 
jew ir-reputazzjoni tat-trade mark 
preċedenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li hemm żball fl-abbozzar peress li d-dispożizzjoni mhijiex kompatibbli mad-
dispożizzjoni fl-Art. 10(2)(c). L-abbozzar kien ikollu l-implikazzjoni li trade mark 
b’reputazzjoni fi Stat Membru ieħor tkun ostakolu għal trade mark fi Stat Membru li fir-
rispett tagħha jkun hemm applikazzjoni għar-reġistrazzjoni (anke jekk din il-marka ma 
kellhiex reputazzjoni f’dak l-Istat Membru). L-emenda tikkjarifika li hemm ostakolu biss 
minħabba r-reputazzjoni tat-trade marks nazzjonali fi ħdan l-istess Stat Membru.
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Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li, 
f’ċirkostanzi xierqa, ma jkunux meħtieġa r-
rifjut tar-reġistrazzjoni jew id-dikjarazzjoni 
ta’ nullità tat-trade mark fejn il-proprjetarju 
tat-trade mark preċedenti jew ta’ dritt 
preċedenti ieħor jagħti l-kunsens tiegħu 
għar-reġistrazzjoni tat-trade mark 
sussegwenti.

5. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
li, f’ċirkostanzi xierqa, ma jkunux 
meħtieġa r-rifjut tar-reġistrazzjoni jew id-
dikjarazzjoni ta’ nullità tat-trade mark fejn 
il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti 
jew ta’ dritt preċedenti ieħor jagħti l-
kunsens tiegħu għar-reġistrazzjoni tat-trade 
mark sussegwenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher raġonevoli li tiġi permessa r-reġistrazzjoni bbażata fuq in-nuqqas ta’ raġuni relattiva 
għal rifjut jekk il-propjetarju ta’ dritt preċedenti jikkonsenti għar-reġistrazzjoni ta’ marka. 
Jidher li mhux meħtieġ li din id-dispożizzjoni tkun opzjonali għall-Istati Membri.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) meta l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni 
ta’ invalidità hija bbażata fuq l-
Artikolu 5(3) u t-trade mark preċedenti ma 
kellhiex reputazzjoni skont it-tifsira tal-
Artikolu 5(3) fid-data tal-preżentazzjoni 
jew fid-data ta’ prijorità tat-trade mark 
reġistrata.

(c) meta l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni 
ta’ invalidità hija bbażata fuq punt (a) tal-
Artikolu 5(3) u t-trade mark preċedenti ma 
kellhiex reputazzjoni skont it-tifsira tal-
punt (a) tal-Artikolu 5(3) fid-data tal-
preżentazzjoni jew fid-data ta’ prijorità tat-
trade mark reġistrata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li dan il-punt jittratta r-reputazzjoni ta’ trade mark, għandu jkun hemm riferenza biss 
għal punt (a) tal-Artikolu 5(3).
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Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn, fi Stat Membru, il-proprjetarju ta’ 
trade mark preċedenti li għaliha hemm 
referenza fl-Artikolu 5(2) u (3) ittollera, 
għal perjodu ta’ ħames snin suċċessivi, l-
użu ta’ trade mark sussegwenti reġistrata 
f’dak l-Istat Membru filwaqt li kien konxju 
ta’ tali użu, huwa ma għandux ikollu aktar 
id-dritt, abbażi tat-trade mark preċedenti, li 
japplika għal dikjarazzjoni ta’ nullità tat-
trade mark sussegwenti fir-rigward tal-
merkanzija jew servizzi li għalihom ġiet 
użata t-trade mark sussegwenti, sakemm l-
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade 
mark sussegwenti ma saritx in mala fede.

1. Fejn, fi Stat Membru, il-proprjetarju ta’ 
trade mark preċedenti li għaliha hemm 
referenza fl-Artikolu 5(2) u f’punt (a) tal-
Artikolu 5(3) ittollera, għal perjodu ta’ 
ħames snin suċċessivi, l-użu ta’ trade mark 
sussegwenti reġistrata f’dak l-Istat Membru 
filwaqt li kien konxju ta’ tali użu, huwa ma 
għandux ikollu aktar id-dritt, abbażi tat-
trade mark preċedenti, li japplika għal 
dikjarazzjoni ta’ nullità tat-trade mark 
sussegwenti fir-rigward tal-merkanzija jew 
servizzi li għalihom ġiet użata t-trade mark 
sussegwenti, sakemm l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni tat-trade mark sussegwenti 
ma saritx in mala fede.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm riferenza biss għal punt (a) tal-Artikolu 5(3) peress li hemm riferenza lejn 
it-trade marks preċedenti b’reputazzjoni.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) is-sinjal ikun identiku għat-trade mark u 
jintuża relattivament għall-merkanzija jew 
servizzi li huma identiċi għal dawk li 
għalihom it-trade mark tkun reġistrata;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-proposta mill-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li toħloq iċ-ċarezza, jidher li 
minflok qed iżżid l-inċertezza legali.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-proprjetarju ta’ marka reġistrata 
għandu jkun intitolat jipprevjeni l-
importazzjoni ta’ merkanzija fejn l-
ispeditur tal-merkanzija biss jaġixxi għal 
skopijiet kummerċjali u fejn tali 
merkanzija, inkluż l-imballaġġ, ikollha 
mingħajr awtorizzazzjoni trade mark li 
hija identika għat-trade mark reġistrata 
fir-rigward ta’ tali merkanzija, jew li ma 
tistax tkun distinta fl-aspetti essenzjali 
tagħha minn dik it-trade mark.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm l-iffalsifikar għandu jiġi oppost id-dispożizzjoni proposta tmur wisq lil hinn peress 
li tkopri wkoll l-importazzjoni miċ-ċittadini individwali tal-merkanzija li tqiegħdet b’mod 
leġittimu fis-suq barra mill-UE. Id-dispożizzjoni għandha tkun limitata għall-merkanzija 
ffalsifikata.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-proprjetarju ta’ trade mark reġistrata 
għandu jkun intitolat ukoll jipprevjeni lill-
partijiet terzi kollha milli jġibu merkanzija, 
fil-kuntest ta’ attività kummerċjali, fit-
territorju doganali tal-Istati Membri fejn it-
trade mark hija reġistrata mingħajr ma 
jkunu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera 

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

meta, tali merkanzija, inkluż l-imballaġġ, 
tiġi minn pajjiż terz u jkollha mingħajr 
awtorizzazzjoni trade mark li hija identika 
għat-trade mark validament reġistrata fir-
rigward ta’ tali merkanzija, jew li ma tistax 
issir distinzjoni fl-aspetti essenzjali tagħha 
minn dik it-trade mark, bil-kundizzjoni li l-
propjetarju jagħti prova li t-trade mark 
hija validament reġistrata fil-pajjiż ta’ 
destinazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm huwa importanti li jittieħdu miżuri kontra l-iffalsifikar, il-proposta tal-
kummissjoni dwar il-merkanzija fil-ġarr tmur wisq lil hinn peress li tillimita l-kummerċ 
internazzjonali leġittimu. Għandu jkun għalhekk il-propjetarju ta’ trade mark irreġistrata li 
jagħti prova tar-reġistrazzjoni valida tat-trade mark fil-pajjiż ta’ destinazzjoni.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) twaħħil matul il-kummerċ ta’ sinjal 
identiku jew simili għat-trade mark fuq 
preżentazzjoni, imballaġġ jew mezzi oħra 
li fuqhom tista’ titwaħħal il-marka;

(a) twaħħil matul il-kummerċ ta’ sinjal 
identiku jew simili għat-trade mark fuq l-
imballaġġ, tabelli, tikketti, karatteristiċi 
ta’ sigurtà, strumenti ta’ awtentiċità jew 
kwalunkwe mezzi oħra li fuqhom tista’ 
titwaħħal il-marka;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu “preżentazzjoni” użat f’din id-dispożizzjoni huwa terminu legali tal-arti mhux 
applikabbli fil-ġuriżdizzjonijiet kollha tal-UE. Sabiex tiżdied l-effettività tad-dispożizzjoni, il-
kliem li jintuża biex jiġu deskritti t-tikketti, l-imballaġġ u oġġetti oħra għandhom jiġu ċċarati 
biex jiżguraw li l-aktar elementi u komponenti tal-imballaġġ komuni użati mill-falsifikaturi 
jiġu inklużi fid-dispożizzjoni.
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Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) offerta jew tqegħid fis-suq, jew ħzin
għal dawk l-għanijiet, jew importazzjoni 
jew esportazzjoni tal-preżentazzjoni, l-
imballaġġ jew mezzi oħra li fuqhom hemm 
imwaħħla l-marka.

(b) offerta jew tqegħid fis-suq, jew ħżin
għal dawk l-għanijiet, jew importazzjoni 
jew esportazzjoni, imballaġġ, tabelli, 
tikketti, karatteristiċi ta’ sigurtà, 
strumenti ta’ awtentiċità jew kwalunkwe
mezzi oħra li fuqhom hemm imwaħħla l-
marka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu “preżentazzjoni” użat f’din id-dispożizzjoni huwa terminu legali tal-arti mhux 
applikabbli fil-ġuriżdizzjonijiet kollha tal-UE. Sabiex tiżdied l-effettività tad-dispożizzjoni, il-
kliem li jintuża biex jiġu deskritti t-tikketti, l-imballaġġ u oġġetti oħra għandu jiġi ċċarat biex 
jiġi żgurat li l-aktar elementi u komponenti tal-imballaġġ komuni wżati mill-falsifikaturi jiġu 
inklużi fid-dispożizzjoni.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-data tal-bidu tal-perjodu ta’ ħames 
snin imsemmi fil-paragrafi 1, 2 u 3 
għandha tiġi mdaħħla fir-reġistru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modi differenti ta’ kif tiġi kkalkulata d-data tal-bidu tal-perjodu ta’ ħames snin timplika 
problema għall-utenti l-oħrajn biex jiddeterminaw it-tul ta’ dan il-perjodu. Id-dħul tal-data 
tal-bidu fir-reġistru tagħti lill-utenti aċċess faċli għal din l-informazzjoni.
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Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bla ħsara għall-paragrafu 2, assenjar 
tat-trade mark għandha ssir bil-miktub u 
għandha teħtieġ il-firma tal-partijiet 
għall-kuntratt, ħlief meta tkun riżultat ta’ 
sentenza; jekk ma ssirx b’dan il-mod hija 
nulla.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm ebda ħtieġa jew valur miżjud mir-rekwiżit li jirrigwarda l-forma tal-għotja ta’ 
trade mark. Dan jinterferixxi fuq il-libertà tal-partijiet li jagħżlu liberament il-forma li fiha 
jixtiequ jikkonkludu dawn l-arraġamenti. Anke jekk fil-prattika dan huwa probabbilment il-
mod ta’ proċedura komuni, jista’ jimplika ostakolu mhux meħtieġ fil-kummerċ elettroniku. 
Rekwiżiti tal-forma dettaljati għat-trasferimenti tal-proprjetà mhumiex komuni ħafna fil-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali ta’ ħafna mill-Istati Membri.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B’talba ta’ waħda mill-partijiet it-
trasferiment għandu jitniżżel fir-reġistru u 
għandu jiġi ppubblikat.

4. B’talba ta’ waħda mill-partijiet it-
trasferiment għandu jitniżżel fir-reġistru u 
għandu jiġi ppubblikat, jekk il-parti li 
għamlet ir-rikjesta tkun ipprovdiet lill-
uffiċċju provi dokumentati tat-
trasferiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher raġonevoli li l-uffiċċju jkun jista’ jirrikjedi xi forma ta’ dokumentazzjoni.
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Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sakemm it-trasferiment ikun għadu ma 
tniżżilx fir-reġistru, is-suċċessur tat-titolu 
ma jistax jinvoka d-drittijiet li jirriżultaw 
mir-reġistrazzjoni tat-trade mark kontra 
partijiet terzi.

5. Sakemm l-applikazzjoni għar-
reġistrazzjoni tat-trasferiment tkun 
għadha ma ġietx irċevuta mill-uffiċċju, is-
suċċessur tat-titolu ma jistax jinvoka d-
drittijiet li jirriżultaw mir-reġistrazzjoni tat-
trade mark kontra partijiet terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jidhirx xieraq li l-propjetarju l-ġdid tat-trade mark isir dipendenti minn kemm l-uffiċċju 
tat-trade marks idaħħal malajr it-trasferiment fir-reġistru. Wara l-ksib tad-drittijiet tat-trade 
mark u t-tressiq ta’ applikazzjoni korrespondenti quddiem l-uffiċċju tat-trade marks, il-
propjetarju l-ġdid tat-trade mark għandu jkun jista’ jinvoka d-drittijiet tiegħu quddiem il-
partijiet terzi wkoll.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar
Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din it-taqsima, għandu 
japplika dan li ġej:
(1) ‘Marka ta’ garanzija jew ta’ 
ċertifikazzjoni’ tfisser trade mark li hija 
deskritta b’dan il-mod meta l-marka hija
applikata biex tiddistingwi merkanzija jew 
servizzi li huma ċertifikati mill-
proprjetarju tal-marka u hija kapaċi 
tagħmel dan fir-rigward ta’ oriġini 
ġeografika, materjal, mod ta’ manifattura 
tal-merkanzija jew il-prestazzjoni tas-
servizzi, kwalità, preċiżjoni jew 
karatteristiċi oħra minn merkanzija u
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servizzi li mhumiex ċertifikati b’dan il-
mod;
(2) ‘Marka kollettiva’ tfisser trade mark li 
hija deskritta hekk meta ssir l-
applikazzjoni għall-marka u din tkun 
kapaċi tiddistingwi l-merkanzija jew is-
servizzi tal-membri ta’ assoċjazzjoni li hija 
proprjetarja tal-marka mill-merkanzija 
jew mis-servizzi ta’ impriżi oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda teknika. Fl-interess li jkun hemm test strutturat b’mod tajjeb, id-
definizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 28 tressqu fl-Artikolu 2 dwar id-definizzjonijiet.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-applikant jitlob reġistrazzjoni 
għal aktar minn klassi waħda, il-
merkanzija u s-servizzi għandhom ikunu 
miġbura skont il-klassijiet tal-
klassifikazzjoni ta’ Nizza, kull grupp ikun 
preċedut min-numru tal-klassi li għaliha 
jkun jappartjeni l-grupp ta’ merkanzija u 
servizz u ppreżentat fl-ordni tal-klassijiet.

6. Meta l-applikant jitlob reġistrazzjoni 
għal aktar minn klassi waħda, l-applikant 
għandu jiġbor il-merkanzija u s-servizzi
skont il-klassijiet tal-klassifikazzjoni ta’
Nizza, kull grupp ikun preċedut min-numru 
tal-klassi li għaliha jkun jappartjeni l-grupp 
ta’ merkanzija u servizz u għandu 
jippreżentahom fl-ordni tal-klassijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li għandu jkun l-applikant u mhux l-uffiċċju li jiġbor il-merkanzija u s-servizzi skont 
il-klassijiet.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-proċeduri amministrattivi msemmija
fil-paragrafu 1 għandhom jipprovdu li 
minn tal-inqas il-proprjetarju ta’ dritt 
preċedenti msemmi fl-Artikolu 5(2) u 
f’punt (a) tal-Artikolu 5(3) għandu jkun 
jista’ jippreżenta avviż ta’ oppożizzjoni. 
Tista’ titressaq notifika ta’ oppożizzjoni 
fuq il-bażi ta’ dritt preċedenti jew aktar, 
bil-kundizzjoni li jappartjenu kollha 
għall-istess propjetarju, u fuq il-bażi li 
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parti mill-merkanzija jew servizzi jew 
kollha kemm huma fir-rigward ta’ liema 
d-dritt preċedenti kien irreġistrat jew ikun 
hemm applikazzjoni għalih, u jista’ jiġi 
dirett kontra parti mill-merkanzija jew 
servizzi jew kollha kemm huma fir-
rigward ta’ liem ikun hemm applikazzjoni 
għall-marka kontestata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some 
Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request 
oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions 
may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in 
others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed 
against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several 
oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when 
oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are 
assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The 
harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both 
at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by 
owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only 
point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a 
reputation are referred to.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
proċedura amministrattiva quddiem l-
uffiċċji tagħhom għal revoka jew 
dikjarazzjoni ta’ invalidità ta’ trade mark.

1. L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
proċedura amministrattiva effettiva u bil-
ħeffa quddiem l-uffiċċji tagħhom għal 
revoka jew dikjarazzjoni ta’ invalidità ta’ 
trade mark.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żgħira tirrifletti d-dispożizzjoni fl-Artikolu 45 li titlob “proċeduri 
amministrattivi effettivi u bil-ħeffa...”
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Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Applikazzjoni għar-revoka jew għal 
dikjarazzjoni ta’ invalidità tista’ tiġi 
diretta kontra parti mill-merkanzija jew 
servizzi jew kollha kemm huma li fir-
rigward tagħhom tiġi rreġistrata l-marka 
kkontestata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services 
covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make 
cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only 
against one class of the contested mark.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ 
invalidità tista’ titressaq  fuq il-bażi ta’ 
dritt preċedenti jew aktar, bil-kundizzjoni 
li kollha jappartjenu għall-istess 
propjetarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
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to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on 
part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member 
States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the 
fact that they are based only on one earlier right.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi proċedimenti amministrattivi għal
dikjarazzjoni ta’ invalidità bbażata fuq 
trade mark reġistrata b’data ta’ 
preżentazzjoni jew data ta’ prijorità 
preċedenti, jekk il-proprjetarju tat-trade 
mark sussegwenti jitlob dan, il-proprjetarju 
tat-trade mark preċedenti għandu jforni 
prova lim matul il-perjodu ta’ ħames snin 
qabel id-data tal-applikazzjoni għal 
dikjarazzjoni ta’ invalidità, it-trade mark 
preċedenti ntużat b’mod ġenwin kif stipulat 
fl-Artikolu 16 b’rabta mal-merkanzija jew 
is-servizzi li hija rreġistrata għalihom u li 
jikkwota bħala ġustifikazzjoni għall-
applikazzjoni tiegħu, jew li kien raġunijiet 
xierqa għal nuqqas ta’ użu, sakemm il-
perjodu ta’ ħames snin li fih it-trade mark 
preċedenti kellha tintuża b’mod ġenwin 
skada fid-data tal-applikazzjoni għal 
dikjarazzjoni ta’ invalidità.

1. Fi proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ 
invalidità bbażata fuq trade mark reġistrata 
b’data ta’ preżentazzjoni jew data ta’ 
prijorità preċedenti, jekk il-proprjetarju tat-
trade mark sussegwenti jitlob dan, il-
proprjetarju tat-trade mark preċedenti 
għandu jforni prova li matul il-perjodu ta’ 
ħames snin qabel id-data tal-applikazzjoni 
għal dikjarazzjoni ta’ invalidità, it-trade 
mark preċedenti ntużat b’mod ġenwin kif 
stipulat fl-Artikolu 16 b’rabta mal-
merkanzija jew is-servizzi li hija rreġistrata 
għalihom u li jikkwota bħala 
ġustifikazzjoni għall-applikazzjoni tiegħu, 
jew li kien hemm raġunijiet xierqa għal 
nuqqas ta’ użu, sakemm il-perjodu ta’ 
ħames snin li fih it-trade mark preċedenti 
kellha tintuża b’mod ġenwin skada fid-data 
tal-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ 
invalidità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tiċċara li r-raġunijiet għan-nuqqas ta’ użu ta’ trade mark jistgħu 
jiġu applikati jew fi proċedura amministrattiva jew fi proċedura fil-qorti.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Kapitlu 3 – sezzjoni 3a (ġdida) – Artikolu 51a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TAQSIMA 3a 

KOMUNIKAZZJONI MAL-UFFIĊĊJU

Artikolu 51 a
Komunikazzjoni mal-uffiċċju

Il-partijiet li jieħdu sehem fil-proċeduri, 
jew, fejn dawn jiġu maħtura, ir-
rappreżentanti tagħhom, għandhom 
jagħżlu indirizz uffiċjali fi ħdan wieħed 
mill-Istati Membri għall-komunikazzjoni 
uffiċjali kollha mal-uffiċċju

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prattika ta’ xi Stati Membri li jirrikjedu indirizz ta’ servizz f’pajjiżhom għan-notifiki mill-
uffiċċju hija sors mhux meħtieġ ta’ dewmien u spejjeż, b’konsegwenza tal-ħtieġa li jiġi 
identifikat, maħtur u mħallas rappreżentant lokali. Din il-prattika li ddum tista’ tkun deterrent 
milli jitressqu trade marks nazzjonali u taħdem kontra l-bilanċ bejn il-livelli unitarji u 
nazzjonali tas-sistema globali tat-trade marks Ewropea.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta mistennija għal żmien twil dwar ir-reviżjoni tas-sistema tat-trade marks fl-Ewropa 
ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni lejn l-aħħar ta’ Marzu 2013 wara li ħadmet fuq il-
proposta fuq perjodu ta’ bosta snin. Dan ir-rapporteur huwa impenjat li jaħdem sod sabiex 
jiġu adottati dawn il-proposti matul il-leġiżlatura attwali iżda jrid ifakkar li ż-żmien 
disponibbli huwa limitat u li minħabba f’dan mhux ser ikun kompitu faċli. Il-kwalità tal-
proċess leġiżlattiv ma tistax tiġi kompromessa u l-opportunità li toffri din ir-reviżjoni għall-
modernizzazzjoni tas-sistema tat-trade marks fl-Ewropa m’għandhiex tintilef biex jintlaħaq 
ftehim ta’ malajr bejn l-istituzzjonijiet. Madankollu dan ir-rapporteur irċieva appoġġ wiesa’ 
fil-kumitat għall-affarijiet legali għal skeda ta’ żmien ambizzjuża. Iż-żmien limitat li kien 
disponibbli fl-abbozzar ta’ dan ir-rapport fid-dawl ta’ din l-iskeda ta’ żmien ifisser li r-rapport 
ikopri ħafna mill-kwistjonijiet ewlenin fejn dan ir-rapporteur iħoss li hemm bżonn li tiġi 
emendata l-proposta tal-kummissjoni. Madankollu, dan ir-rapporteur jirriżerva d-dritt li jerġa’ 
jagħmel emendi u proposti ulterjuri dwar suġġetti li ġewx inklużi f’dan ir-rapport. 

Sommarju u daħla

Id-direttiva li tarmonizza ċertu aspetti tal-liġi tat-trade marks tal-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea ilha fis-seħħ għal aktar minn 20 sena. Ir-reviżjoni attwali tipprovdi opportunità biex 
nitgħallmu mill-aħjar prattiċi u jkomplu jissaħħu l-aspetti armonizzanti tal-liġi sostantiva tat-
trade marks u l-proċeduri użati mill-uffiċċji tat-trade marks nazzjonali. 

Dan ir-rapporteur irid jiċċara mill-bidu li din ir-reviżjoni għandu jkollha bħala l-prinċipju ta’ 
gwida ewlieni l-preservazzjoni u t-tisħiħ tas-sistema f’żewġ livelli ta’ protezzjoni tat-trade 
marks fl-Ewropa. Il-komunità tan-negozju fl-Unjoni Ewropea tikkonsisti f’iktar minn 20 
miljun kumpanija bi ħtiġijiet differenti ħafna. Is-sistema tat-trade marks għandha tkun 
sempliċi u flessibbli biżżejjed biex tagħti aċċess lill-utenti tas-sistema għall-protezzjoni xierqa 
għall-ħtiġijiet tagħhom. 

Xi utenti jridu jfittxu l-protezzjoni biss fi Stat Membru uniku filwaqt li wħud iridu jfittxu 
protezzjoni unitarja fit-28 Stat Membru tal-Unjoni. Madankollu għandu jiġi nnutat li hemm 
ukoll ħafna utenti li jiddependu mill-użu tas-sistema nazzjonali għall-protezzjoni f’bosta Stati 
Membri differenti. Dan, pereżempju, jista’ jkun il-każ għall-utenti li ma jistgħux jiksbu trade 
mark tal-UE minħabba drittijiet attwali preċedenti fi Stat Membru wieħed jew aktar. Tista’ 
tkun l-għażla konxja ħafna ta’ kumpanija attiva f’numru żgħir ta’ pajjiżi jew f’reġjun tal-
konfini. 

Sabiex jiġu assistiti dawn l-utenti li qed jiddependu fuq is-servizzi ta’ bosta uffiċċji nazzjonali 
għall-protezzjoni tagħhom huwa raġonevoli li jiġu armonizzati l-proċeduri biex l-utenti ma 
jkunux imġiegħla jiffaċċjaw approċċi proċedurali kompletament differenti fl-Istati Membri 
differenti fejn jixtiequ jfittxu l-protezzjoni. Għalkemm it-tariffi, b’mod notevoli fl-UASI, 
huma komponent importanti mill-għażla tal-istrateġija dwar fejn għandha tiġi rreġistrata t-
trade mark, hemm ukoll ħafna fatturi oħra li għandhom jiġu kkunsidrati. 

L-attenzjoni fuq l-implimentazzjoni tal-aħjar prattiċi għall-proċeduri u l-liġi sostantiva 
għandha tkun li tagħmel is-sistemi nazzjonali tat-trade marks iktar attraenti għall-utenti. Għal 
din ir-raġuni jkun raġonevoli wkoll li jiġi armonizzat numru ta’ aspetti proċedurali ulterjuri li 
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għandhom itejbu s-sitwazzjoni għall-utenti li jipproteġu t-trade marks tagħhom fl-uffiċċji 
nazzjonali differenti. 

Filwaqt li hemm prospettivi ġeneralment pożittivi fuq l-armonizzazzjoni għandu jiġi nnutat 
ukoll li wħud mill-proposti tal-Kummissjoni jmorru wisq lil hinn peress li ma jikkunsidrawx 
in-natura territorjali tal-protezzjoni offruta. Proposti oħrajn jeħtieġu kjarifiki biex jiżguraw li 
jiġu ppreservati karattertistiċi importanti, b’mod notevoli lill-SMEs. 

Eżami tar-raġunijiet assoluti, Artikolu 4(2)

Dan huwa l-iktar każ ovvju fejn il-proposta mill-Kummissjoni tmur wisq lil hinn u dan ir-
rapporteur jissuġġerixxi t-tħassir b’mod komplet ta’ din id-dispożizzjoni. Ir-riżultati taż-
żamma ta’ din id-dispożizzjoni jkunu li l-eżami quddiem uffiċċju nazzjonali ma jkunx 
differenti mill-eżami quddiem l-Aġenzija. Peress li d-dritt mogħti minn uffiċċju nazzjonali 
jikkonċerna biss lit-territorju ta’ dak l-Istat Membru ma jkunx xieraq li jiġi rikjest eżami fuq 
ir-raġunijiet assoluti fir-rigward tat-territorji li mhux ser ikunu koperti xorta waħda mit-trade 
mark.  

Eżami ex officio tar-raġunijiet relattivi

Numru ta’ uffiċċji nazzjonali fl-Unjoni Ewropea xorta jwettqu eżamijiet ex officio tar-
raġunijiet relattivi. Il-Kummissjoni ppreżentat każ tajjeb li jenfasizza l-kumplikazzjonijiet li 
tinvolvi din il-proċedura għall-applikanti tas-sistemi, minħabba, pereżempju, id-dewmien 
konsiderevoli. Madankollu għandu jiġi nnutat li ħafna mill-uffiċċji li abolixxew l-eżami ex 
officio tar-raġunijiet relattivi xorta jipprovdu (ex officio) lill-applikanti tagħhom bit-tfittxijiet 
u bir-riżultati tat-tfittxijiet fir-rigward tad-drittijiet preċedenti kif ukoll bin-notifiki lill-
propjetarji tad-drittijiet preċedenti tal-applikazzjonijiet li jistgħu ikunu f’kunflitt mad-drittijiet 
tagħhom. Dan ir-rapporteur iqis li huwa perfettament possibbli li tiġi ppreservata l-opzjoni 
għall-uffiċċji nazzjonali biex jipprovdu dan l-eżami, u li tiġi kkumbinata mal-proposta fondata 
tal-Kummissjoni li ma tippermettix li dawn l-eżamijiet jimblukkaw il-proċedura tal-
applikazzjoni għall-applikanti. 

Miżuri ta’ infurzar

Il-Kummissjoni pproponiet li tintroduċi dispożizzjoni fuq l-importazzjonijiet fejn l-ispeditur 
biss jaġixxi għal skopijiet kummerċjali u fejn ir-reċipjent ikun, pereżempju, ċittadin 
individwali. Minħabba l-ħtieġa li jitwaqqaf l-iffalsifikar id-dispożizzjoni hija milqugħa iżda 
għandha tkun limitata għall-prodotti foloz. 

Il-Kummissjoni pproponiet ukoll dispożizzjoni fuq il-merkanzija fil-ġarr. Għalkemm hemm 
bżonn li jitwaqqfu milli jidħlu fis-suq intern Ewropew il-prodotti foloz, il-proposta tkun ta’ 
xkiel għall-kummerċ internazzjonali leġittimu. Dan ir-rapporteur b’hekk jissuġġerixxi numru 
ta’ emendi biex tiġi żgurata proposta aktar bilanċjata.

Simplifikazzjoni amministrattiva

Fl-opinjoni ta’ dan ir-rapporteur xorta jkun hemm spazju għal proposti ulterjuri biex tissaħħaħ 
in-natura attraenti tas-sistema tat-trade marks nazzjonali billi jiġu simplifikati xi regoli ta’ 
proċedura. Il-partijiet f’proċedura quddiem uffiċċju nazzjonali m’għandhomx, pereżempju, 
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jiġu sfurzati jagħżlu indirizz uffiċjali f’dan l-Istat Membru.


