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* Proċedura ta' konsultazzjoni
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***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 regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0161),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 118(1)(a) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0087/2013),

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

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 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),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob 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;

3. Jitlob lill-Kummissjoni biex tieħu miżuri għall-kodifikazzjoni tar-Regolament ladarba l-
proċedura leġiżlattiva tkun waslet fit-tmiem;

4. 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 regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta’ Lisbona, it-terminoloġija tar-

(2) Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta’ Lisbona, it-terminoloġija tar-
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Regolament (KE) Nru 207/2009 għandu 
jiġi aġġornat. Dan jimplika s-sostituzzjoni 
ta’ ‘trade mark Komunitarja” b’“marka 
kummerċjali Ewropea”. F’konformità mal-
approċċ komuni dwar l-Aġenziji 
deċentralizzati, miftiehem f’Lulju 2012 
mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni, l-isem “Uffiċċju għall-
Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (trade 
marks u disinji)” għandu jiġi sostitwit bi 
“L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal
marki kummerċjali u disinji” (minn hawn’ 
il quddiem “l-Aġenzija”).

Regolament (KE) Nru 207/2009 għandha 
tiġi aġġornata. Dan jimplika s-
sostituzzjoni ta’ “trade mark Komunitarja” 
b’“marka kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea”. F’konformità mal-approċċ 
komuni dwar l-Aġenziji deċentralizzati, 
miftiehem f’Lulju 2012 mill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, l-
isem “Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-
Suq Intern (trade marks u disinji)” għandu 
jiġi sostitwit bi “L-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Proprjetà Intellettwali” 
(minn hawn’ il quddiem “l-Aġenzija”).

Or. en

Ġustifikazzjoni

As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more 
precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is 
currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but 
which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established 
within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates 
what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most 
SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable.
However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to 
the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts 
the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of 
recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and 
designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is 
foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade 
secrets could be added to the competences of the Agency in the future.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-esperjenza akkwistata minn mindu 
twaqqfet is-sistema tal-marka kummerċjali 
Komunitarja wriet li l-impriżi minn ġewwa 
l-Unjoni u minn pajjiżi terzi aċċettaw is-
sistema, li saret alternattiva ta' suċċess u 

(5) L-esperjenza akkwistata minn mindu 
twaqqfet is-sistema tal-marka kummerċjali 
Komunitarja wriet li l-impriżi minn ġewwa 
l-Unjoni u minn pajjiżi terzi aċċettaw is-
sistema, li saret alternattiva u kompliment 
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vijabbli għall-protezzjoni tal-marki 
kummerċjali fil-livell tal-Istati Membri.

ta’ suċċess u vijabbli għall-protezzjoni tal-
marki kummerċjali fil-livell tal-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa important li tiġi enfasizzata l-koeżistenza taż-żewġ livelli ta’ protezzjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tkun permessa iktar flessibilità 
filwaqt li tkun żgurata iktar ċertezza legali 
b’rabta mal-mezzi ta’ rappreżentazzjoni 
tal-marki kummerċjali, ir-rekwiżit tal-
kapaċità għar-rappreżentazzjoni grafika 
għandu jitneħħa mid-definizzjoni ta’ marka 
kummerċjali Ewropea. Għandu jkun 
permess li sinjal ikun rappreżentat fi 
kwalunkwe format xieraq, u b’hekk mhux 
neċessarjament b’mezzi grafiċi, sakemm ir-
rappreżentanza tippermetti lill-awtoritajiet 
kompetenti u l-pubbliku biex 
jiddeterminaw bi preċiżjoni u ċarezza s-
suġġett preċiż ta’ protezzjoni.

(9) Sabiex tkun permessa iktar flessibilità 
filwaqt li tkun żgurata iktar ċertezza legali 
b’rabta mal-mezzi ta’ rappreżentazzjoni 
tal-marki kummerċjali, ir-rekwiżit tal-
kapaċità għar-rappreżentazzjoni grafika 
għandu jitneħħa mid-definizzjoni ta’ marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea. Għandu 
jkun permess li sinjal ikun rappreżentat fir-
Reġistru tal-marki kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea fi kwalunkwe format 
xieraq, u b’hekk mhux neċessarjament 
b’mezzi grafiċi, sakemm ir-rappreżentanza 
tuża teknoloġija disponibbli b’mod 
ġenerali u tippermetti lill-awtoritajiet 
kompetenti u l-pubbliku biex 
jiddeterminaw bi preċiżjoni u ċarezza s-
suġġett preċiż ta’ protezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li l-marka għandha tkun tista’ tiġi rreġistrata fir-reġistru bl-użu ta’ teknoloġija 
disponibbli b’mod ġenerali

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex ikunu żgurati ċertezza u 
ċarezza legali, huwa neċessarju li jiġi 
ċċarat li mhux biss f’każ ta’ similarità 
iżda anke fil-każ ta’ sinjal identiku li 
jintuża għal prodotti u servizzi identiċi, il-
protezzjoni għandha tingħata lil marka 
kummerċjali Ewropea biss jekk u sal-punt 
li l-funzjoni prinċipali tal-marka 
kummerċjali Ewropea, li l-għan tagħha 
hu li tiggarantixxi l-oriġini kummerċjali 
tal-oġġetti jew servizzi, tkun affettwata 
b’mod negattiv.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija relatata mat-tħassir fl-Artikolu 9

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Bil-għan li tissaħħaħ il-protezzjoni tal-
marka kummerċjali u jiġu miġġielda b’mod 
iktar effettiv il-falsifikazzjoni, il-
proprjetarju ta’ marka kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea għandu jkunu intitolat li 
jimpedixxi lil partijiet terzi milli jġibu 
oġġetti fit-territorju doganali tal-Unjoni 
mingħajr ma jkunu rilaxxati għal 
ċirkolazzjoni libera hemmhekk, fejn 
oġġetti bħal dawn jiġu minn pajjiżi terzi u 
jkollhom  marka kummerċjali mingħajr 
awtorizzazzjoni, li tkun essenzjalment 
identika għal marka kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea rreġistrata fir-rigward ta’ 
oġġetti bħal dawn. Sabiex ma jiġux 
ostakolati l-flussi leġittimi tal-prodotti, din 
ir-regola għandha tapplika biss jekk il-
proprjetarju ta’ marka kummerċjali tal-
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Unjoni Ewropea jkun jista’ juri li l-marka 
kummerċjali hija rreġistrata b’mod validu 
anke fil-pajjiż tad-destinazzjoni. Din ir-
regola għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Unjoni li 
tippromwovi aċċess għal mediċini għall-
pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla hija meħtieġa sabiex ikun hemm konformità mal-emenda dwar l-Artikolu 9(5)

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla hija meħtieġa sabiex ikun hemm konformità mal-emenda dwar l-Artikolu 9(4).

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Bil-għan li tinġieb ’il quddiem il-
konverġenza ta’ prattiki u ta’ żvilupp ta’ 
għodod komuni, huwa meħtieġ li jiġi 
stabbilit qafas adatt għal kooperazzjoni 

(40) Bil-għan li tinġieb ’il quddiem il-
konverġenza ta’ prattiki u ta’ żvilupp ta’ 
għodod komuni, huwa meħtieġ li jiġi 
stabbilit qafas adatt għal kooperazzjoni 
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bejn l-Aġenzija u l-uffiċċji tal-Istati 
Membri, li jiddefinixxi b’mod ċar l-oqsma 
ta’ kooperazzjoni u li jippermetti lill-
Aġenzija biex tikkoordina proġetti komuni 
rilevanti ta’ interess tal-Unjoni u 
tiffinanzja, sa ammont massimu, dawk il-
proġetti komuni permezz ta’ għotjiet. 
Dawk l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni 
għandhom ikunu ta’ benefiċċju għal 
impriżi li jużaw is-sistemi tal-marki 
kummerċjali fl-Ewropa. Għall-utenti tar-
reġim tal-Unjoni stabbiliti f’dan ir-
Regolament, il-proġetti komuni, 
partikolarment il-bażijiet ta’ dejta għal 
skopijiet ta’ tiftix u konsultazzjoni, 
għandhom jipprovdu għodod addizzjonali, 
inklusivi, effiċjenti u mingħajr ħlas biex 
jikkonformaw mar-rekwiżiti speċifiċi li 
joħorġu mill-karattru unitarju tal-marka 
kummerċjali Ewropea.

bejn l-Aġenzija u l-uffiċċji tal-Istati 
Membri, li jiddefinixxi l-oqsma ewlenin ta’ 
kooperazzjoni u li jippermetti lill-Aġenzija 
biex tikkoordina proġetti komuni rilevanti 
ta’ interess tal-Unjoni u tiffinanzja, sa 
ammont massimu, dawk il-proġetti komuni 
permezz ta’ għotjiet. Dawk l-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni għandhom ikunu ta’ 
benefiċċju għal impriżi li jużaw is-sistemi 
tal-marki kummerċjali fl-Unjoni. Għall-
utenti tar-reġim tal-Unjoni stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 207/2009, il-
proġetti komuni, partikolarment il-bażijiet 
ta’ dejta użati għal skopijiet ta’ tiftix u 
konsultazzjoni, għandhom jipprovdu, 
mingħajr ħlas, għodod addizzjonali, 
inklusivi u effiċjenti biex jikkonformaw 
mar-rekwiżiti speċifiċi li joħorġu mill-
karattru unitarju tal-marka kummerċjali 
tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, 
m’għandux ikun mandatorju għall-Istati 
Membri li jimplimentaw ir-riżultati ta’ 
dawn il-proġetti komuni. Waqt li huwa 
importanti li l-partijiet kollha 
jikkontribwixxu għas-suċċess tal-proġetti 
komuni, mhux lanqas billi jikkondividu l-
aqwa prattiki u esperjenzi, obbligu strett li 
jirrikjedi li l-Istati Membri kollha 
jimplimentaw ir-riżultati ta’ proġetti 
komuni, anke fejn, pereżempju, Stat 
Membru jemmen li diġà għandu stabbilita 
sistema ta’ IT jew għodda simili aħjar, la 
jkun proporzjonali u lanqas fl-aqwa 
interess tal-utenti.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) L-istruttura tal-miżati ġiet stabbilita 
mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
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Nru 2869/951. Madankollu, l-istruttura 
tal-miżati hija aspett ċentrali tal-
funzjonament tas-sistema tal-marki 
kummerċjali tal-Unjoni, u ġiet riveduta 
darbtejn biss minn meta ġiet stabbilita, u 
biss wara dibattitu politiku sinifikanti. 
Għaldaqstant l-istruttura tal-miżati 
għandha tiġi rregolata b’mod dirett fir-
Regolament (KE) Nru 207/2009. 
Għaldaqstant ir-Regolament (KE) 
Nru 2869/95 għandu jiġi revokat u d-
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-
istruttura tal-miżati inklużi fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 2868/952  għandhom jitħassru.
___________
Ir-Regolament tal-Kummissjoni 
Nru 2869/95 tat-13 ta’ Diċembru 1995 
dwar il-miżati pagabbli lill-Uffiċċju tal-
Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (il-Marki 
Kummerċjali u d-Disinji (ĠU L 303, 
15.12.1995, p. 33).
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 2868/95 tat-13 ta' Diċembru 1995, li 
jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 40/94 dwar il-marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 
303, 15.12.1995, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura tal-miżati hija element importanti tas-sistema tal-marka kummerċjali tal-UE u 
għaldaqstant għandha tiġi rregolata b’mod dirett fir-Regolament u mhux titħalla għal atti 
ddelegati. Ir-rapporteur jirrimarka li l-kwistjoni tad-delegazzjonijiet l-oħra tas-setgħa inklużi 
fil-proposta tal-Kummissjoni se tiġi indirizzata fil-qafas tal-proċedura skont l-Artikolu 37(a).

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Sabiex jiġi żgurat metodu effettiv u (45) Sabiex jiġi żgurat metodu effettiv u 
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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 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.

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 f’każijiet li jkollhom suġġett 
sempliċi, u l-organizzazzjoni effettiva u 
effiċjenti tal-Bordijiet tal-Appell, 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 li 
jikkonċernaw il-lingwi li għandhom 
jintużaw mal-Aġenzija, il-każijiet li fihom
deċiżjonijiet ta’ oppożizzjoni u 
kanċellazzjoni għandhom jittieħdu minn 
membru wieħed, id-dettalji li 
jikkonċernaw l-organizzazzjoni tal-
Bordijiet tal-Appell u d-dettalji relatati 
mal-ħlas tal-miżati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura tal-miżati hija element importanti tas-sistema tal-marka kummerċjali tal-UE u 
għaldaqstant għandha tiġi rregolata b’mod dirett fir-Regolament u mhux titħalla għal atti 
ddelegati. Ir-rapporteur jirrimarka li l-kwistjoni tad-delegazzjonijiet l-oħra tas-setgħa inklużi 
fil-proposta tal-Kummissjoni se tiġi indirizzata fil-qafas tal-proċedura skont l-Artikolu 37(a). 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fir-Regolament kollu, il-kliem “trade 
mark Komunitarja” huma sostitwiti 
b’“marka kummerċjali Ewropea” u għandu 
jsir kwalunkwe tibdil grammatikali 
neċessarju;

(2) Fir-Regolament kollu, il-kliem “trade 
mark Komunitarja” huma sostitwiti 
b’“marka kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea” u għandu jsir kwalunkwe tibdil 
grammatikali neċessarju;
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
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tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-kelma “Ewropea” hija usa’ mit-territorju tal-Unjoni Ewropea jkun iżjed preċiż li 
jintuża t-terminu “marka kummerċjali tal-Unjoni Ewropea”. Barra dan, it-terminu 
“Ewropea” attwalment jintuża (prinċipalment fil-protezzjoni tal-brevetti) għad-deżinjazzjoni 
ta’ protezzjoni li mhijiex unitarja iżda li pjuttost tirreferi għal pakkett ta’ drittijiet nazzjonali.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fir-Regolament kollu, il-kliem “il-qorti 
tal-marki kummerċjali Komunitarji” huma 
sostitwiti bi “il-qorti tal-marki kummerċjali 
Ewropej” u għandu jsir kwalunkwe tibdil 
grammatikali neċessarju;

(3) Fir-Regolament kollu, il-kliem “il-qorti 
tal-marki kummerċjali Komunitarji” huma 
sostitwiti bi “il-qorti tal-marki kummerċjali 
tal-Unjoni Ewropea” u għandu jsir 
kwalunkwe tibdil grammatikali neċessarju;
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-kelma “Ewropea” hija usa’ mit-territorju tal-Unjoni Ewropea jkun iżjed preċiż li 
jintuża t-terminu “il-qorti tal-marka kummerċjali tal-Unjoni Ewropea”. Dan ikompli jirrifletti 
l-isem tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fir-Regolament kollu, il-kliem “marka 
kollettiva Komunitarja” huma sostitwiti 
b“marka kollettiva Ewropea” u għandu jsir 

(4) Fir-Regolament kollu, il-kliem “marka 
kollettiva Komunitarja” huma sostitwiti 
b“marka kollettiva tal-Unjoni Ewropea” u 
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kwalunkwe tibdil grammatikali neċessarju; għandu jsir kwalunkwe tibdil grammatikali 
neċessarju;
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-kelma “Ewropea” hija usa’ mit-territorju tal-Unjoni Ewropea jkun iżjed preċiż li 
jintuża t-terminu “marka kollettiva tal-Unjoni Ewropea”

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal 
marki kummerċjali u disinji, minn hawn’ 
il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”, hija 
b’dan stabbilita.

1. Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-
Proprjetà Intellettwali, minn hawn ’il 
quddiem imsejħa “l-Aġenzija”, hija b’dan 
stabbilita.
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

The current name may be well established within the design- and trademarks communities but 
it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not 
familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect 
its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both 
convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the 
future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual 
property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes 
beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies 
of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs 
and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the 
future.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li waħda biss mill-kundizzjonijiet imniżżla fil-punti a u b għandha tintlaħaq.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 207/2009 KE
Artikolu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

jiġu rrappreżentati fir-Reġistru tal-marki 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea b’mod li 
jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti u l-
pubbliku biex jiddeterminaw is-suġġett 
preċiż tal-protezzjoni mogħtija lill-
proprjetarju tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija kjarifika li l-marka għandha tkun tista’ titniżżel fir-reġistru

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10 – punt b
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biss f’parti tal-Unjoni; (a) biss f’parti tal-Unjoni; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li waħda biss mill-kundizzjonijiet imniżżla fil-punti a u b għandha tintlaħaq.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 11 – punt a
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn aġent jew rappreżentant tal-
proprjetarju tal-marka kummerċjali 
japplika għar-reġistrazzjoni tagħha f’ismu 
mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju, 
sakemm l-aġent jew ir-rappreżentant ma 
jiġġustifikax l-azzjoni tiegħu;

(a) fejn aġent jew rappreżentant tal-
proprjetarju tal-marka kummerċjali 
japplika għar-reġistrazzjoni tagħha f’ismu 
mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-proprjetarju, 
sakemm l-aġent jew ir-rappreżentant ma 
jiġġustifikax l-azzjoni tiegħu; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li waħda biss mill-kundizzjonijiet imniżżla fil-punti a u b għandha tintlaħaq.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-sinjal huwa identiku għall-marka 
kummerċjali Ewropea u jintuża fejn 
għandhom x’jaqsmu oġġetti jew servizzi li 
huma identiċi għal dawk li għalihom il-
marka kummerċjali Ewropea hija 
reġistrata, u fejn tali użu jaffettwa jew 

(a) is-sinjal huwa identiku għall-marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea u jintuża 
fejn għandhom x’jaqsmu oġġetti jew 
servizzi li huma identiċi għal dawk li 
għalihom il-marka kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea hija reġistrata;
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aktarx li jaffettwa l-funzjoni tal-marka 
kummerċjali Ewropea li tiggarantixxi lill-
konsumaturi l-oriġini tal-oġġetti jew 
servizzi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-fatt li l-proposta mressqa mill-Kummissjoni għandha l-ħsieb li toħloq ċarezza, 
pjuttost jidher li toħloq iżjed inċertezza legali.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proprjetarju ta’ marka kummerċjali 
Ewropea għandu wkoll ikun intitolat li 
jimpedixxi l-importazzjoni ta’ prodotti 
msemmija fil-paragrafu 3(c) fejn biss dak 
li jikkonsenja l-prodotti jaġixxi għal 
skopijiet kummerċjali.

Il-proprjetarju ta’ marka kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea għandu wkoll ikun 
intitolat li jimpedixxi l-importazzjoni ta’ 
prodotti fejn biss dak li jikkonsenja l-
prodotti jaġixxi għal skopijiet kummerċjali 
u fejn dawn il-prodotti, inkluż l-ippakkjar, 
ikollhom mingħajr awtorizzazzjoni marka 
kummerċjali li tkun identika għall-marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
rreġistrata fir-rigward ta’ tali prodotti, jew 
li ma tistax tingħaraf fl-aspetti essenzjali 
tagħha minn dik il-marka kummerċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-falsifikazzjoni għandha tiġi miġġielda d-dispożizzjoni proposta għandha 
elementi żejda billi tkopri wkoll l-importazzjoni minn ċittadini individwali ta’ prodotti li jkunu 
ġew introdotti fis-suq b’mod leġittimu lil hinn mill-UE. Id-dispożizzjoni għandha tkun limitata 
għall-prodotti ffalsifikati.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12
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Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-proprjetarju ta’ marka kummerċjali 
Ewropea għandu jkun intitolat li 
jimpedixxi lit-terzi persuni kollha minn 
importazzjoni ta’ prodotti, fil-kuntest ta’ 
attività kummerċjali, fit-territorju doganali 
tal-Unjoni mingħajr ma jkunu rilaxxati 
għal ċirkolazzjoni ħielsa hemmhekk, fejn 
tali prodotti, inkluż l-ippakkjar, jiġu minn 
pajjiż terz u jkollhom marka kummerċjali 
mingħajr awtorizzazzjoni, li tkun identika 
għall-marka kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea reġistrata b’mod validu fir-
rigward ta’ tali prodotti, jew li ma tistax 
tingħaraf fl-aspetti essenzjali tagħha minn 
dik il-marka kummerċjali, bil-kundizzjoni 
li l-proprjetarju juri li l-marka 
kummerċjali hija reġistrata b’mod validu 
wkoll fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm huwa importanti li jittieħdu miżuri kontra l-falsifikazzjoni, il-proposta tal-
Kummissjoni dwar il-prodotti fi tranżitu għandha ambitu wiesa’ wisq billi tista’ tillimita l-
kummerċ internazzjonali leġittimu. Għalhekk għandha tkun ir-responsabbiltà tal-proprjetarju 
ta’ marka kummerċjali reġistrata li jipprovdi evidenza li l-marka kummerċjali hija reġistrata 
b’mod validu wkoll fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 9a – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-twaħħil fil-kors tal-kummerċ ta' sinjal 
identiku jew simili għall-marka 
kummerċjali Ewropea fuq preżentazzjoni,
ippakkjar jew mezzi oħra li fuqhom il-
marka tista’ titwaħħal;

(a) it-twaħħil fil-kors tal-kummerċ ta’ 
sinjal identiku jew simili għall-marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea fuq 
ippakkjar, tikketti, lametti, karatteristiċi 
tas-sigurtà, strumenti tal-awtentiċità jew 
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kwalunkwe mezzi oħra li fuqhom il-marka 
tista’ titwaħħal;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu “preżentazzjoni” użat f’din id-dispożizzjoni huwa terminu legali ta’ artikolu mhux 
applikabbli fil-ġurisdizzjonijiet kollha tal-UE. Sabiex tiżdied l-effikaċja ta’ din id-
dispożizzjoni, il-kliem użat għad-deskrizzjoni tat-tikketti, l-imballaġġ u oġġetti oħra għandu 
jiġi ċċarat sabiex jiġi żgurat li l-elementi u l-komponenti l-iżjed komuni tal-imballaġġ li 
jintużaw mill-falsifikaturi jiġu inklużi fid-dispożizzjoni.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 9a – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-offerta jew it-tqegħid fis-suq, jew il-
ħżin għal dawk il-finijiet, jew l-
importazzjoni jew l-esportazzjoni tal-
preżentazzjoni, l-ippakkjar jew mezzi oħra 
li fuqhom titwaħħal il-marka.

(b) offerta jew tqegħid fis-suq, jew ħzin 
għal dawk l-għanijiet, jew importazzjoni 
jew esportazzjoni, l-imballaġġ, it-tikketti, 
il-lametti, il-karatteristiċi tas-sigurtà, l-
istrumenti tal-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 ta’ artikolu mhux 
applikabbli fil-ġurisdizzjonijiet kollha tal-UE. Sabiex tiżdied l-effikaċja ta’ din id-
dispożizzjoni, il-kliem użat għad-deskrizzjoni tat-tikketti, l-imballaġġ u oġġetti oħra għandu 
jiġi ċċarat sabiex jiġi żgurat li l-elementi u l-komponenti l-iżjed komuni tal-imballaġġ li 
jintużaw mill-falsifikaturi jiġu inklużi fid-dispożizzjoni.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fl-Artikolu 13(1) , il-kliem “fil-
Komunità” huma ssostitwiti bi “Iż-Żona 
Ekonomika Ewropea”;

(15) L-Artikolu 13(1) huwa sostitwit b’dan 
li ġej:

'1. Marka kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea ma tintitolax lill-proprjetarju li 
jipprojbixxi l-użu tagħha fir-rigward ta’ 
prodotti li jkunu tqiegħdu fis-suq fiż-Żona 
Ekonomika Ewropea taħt dik il-marka 
kummerċjali mill-proprjetarju jew bil-
kunsens tiegħu.’;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 26 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
'2. L-applikazzjoni għal marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
għandha tkun soġġetta għall-ħlas ta’ 
miżata għall-applikazzjoni. Il-miżata 
għall-applikazzjoni għandha tikkonsisti 
minn:
(a) il-miżata bażika;
(b) il-miżati tal-klassi għall-klassijiet li 
jeċċedu dik li taħtha jaqgħu il-prodotti 
jew is-servizzi skont l-Artikolu 28;
(c) fejn applikabbli, il-miżata għat-tfittxija 
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msemmija  fl-Artikolu 38(2) .
Ir-rikorrent għandu jagħti l-ordni għall-
ħlas tal-miżata għall-applikazzjoni mhux 
iktar tard mid-data li fiha jissottometti l-
applikazzjoni tiegħu.’;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura tal-miżati hija element importanti tas-sistema tal-marka kummerċjali tal-UE u 
għaldaqstant għandha tiġi rregolata b’mod dirett fir-Regolament. Għaldaqstant l-Artikolu 4 
tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 qed jiġi inkorporat fir-Regolament (KE) Nru 207/2009.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 27
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Id-data tal-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni 
għal marka kummerċjali Ewropea għandha 
tkun id-data li fiha d-dokumenti li jkun 
fihom l-informazzjoni speċifikata fl-
Artikolu 26(1) ikunu ppreżentati mal-
Aġenzija mill-applikant, soġġetti għall-
ordni għall-ħlas ta’ miżata għall-
applikazzjoni. Fil-każ ta’ ordni għall-ħlas, 
id-data tal-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni 
għandha titqies bħala dik id-data li fiha 
tingħata l-ordni għall-ħlas.”;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara li, fejn l-applikant jagħti ordni għall-ħlas tard, id-data tal-
preżentazzjoni tal-applikazzjoni għandha tkun id-data li fiha l-applikant jagħti l-ordni għall-
ħlas.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 28
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn ir-rikorrent jitlob reġistrazzjoni 
għal iktar minn klassi waħda, il-prodotti u 
s-servizzi għandhom jiġu miġbura skont 
il-klassijiet tal-Klassifikazzjoni Nice, 
b’kull grupp ikun preċedut bin-numru tal-
klassi li fih jaqa’ dak il-grupp ta’ prodotti 
jew servizzi u ppreżentat fl-ordni tal-
klassijiet.

6. Fejn ir-rikorrent jitlob reġistrazzjoni 
għal iktar minn klassi waħda, ir-rikorrent 
għandu jiġbor il-prodotti u s-servizzi skont 
il-klassijiet tal-Klassifikazzjoni Nice, 
b’kull grupp ikun preċedut bin-numru tal-
klassi li fih jaqa’ dak il-grupp ta’ prodotti 
jew servizzi, u għandu jippreżentahom fl-
ordni tal-klassijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li hija r-responsabbiltà tar-rikorrent li jiġbor flimkien il-klassijiet.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 28
Regolament (KE) Nru 207/2009 KE
Artikolu 28 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Id-dikjarazzjoni għandha tiġi preżentata 
lill-Aġenzija fi żmien sitt (6) xhur mid-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, u 
għandha tindika, b’mod ċar, preċiż u 
speċifiku, il-prodotti u servizzi, għajr dawk 
koperti b’mod ċar mit-tifsira litterali tal-
indikazzjonijiet tal-intestatura tal-klassi, 
oriġinarjament koperti mill-intenzjoni tal-
proprjetarju. L-Aġenzija għandha tieħu l-
miżuri xierqa biex temenda r-Reġistru kif 
xieraq. Din il-possibbiltà hija mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 15, l-Artikolu 42(2), il-punt (a) 
tal-Artikolu 51(1) u l-Artikolu 57(2).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa probabbli li dan se joħloq ammont ta’ xogħol sostanzjali għall-utenti, għaldaqstant 
ikun prudenti li l-iskadenza tiġi estiża sabiex ikun hemm xi żmien addizzjonali għall-analiżi 
tas-sitwazzjoni għall-utenti.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - punt 29
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 29  paragrafu 5  sentenza miżjuda

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Jekk neċessarju, id-Direttur Eżekuttiv tal-
Aġenzija għandu jitlob lill-Kummissjoni 
biex tikkunsidra li tistaqsi jekk Stat fi ħdan 
it-tifsira tal-ewwel sentenza jagħtix dak it-
trattament reċiproku.”;

Jekk neċessarju, id-Direttur Eżekuttiv tal-
Aġenzija għandu jitlob lill-Kummissjoni 
biex tistaqsi jekk Stat fi ħdan it-tifsira tal-
ewwel sentenza jagħtix dak it-trattament 
reċiproku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-espressjoni “tikkunsidra li tistaqsi” hija dgħajfa ħafna. Il-Kummissjoni xorta waħda 
mhijiex marbuta li ssegwi talba għal inkjesta.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - punt 40
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 42  paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Fl-Artikolu 42(2), l-ewwel sentenza, 
il-frażi “matul il-perjodu ta’ ħames snin 
qabel id-data tal-pubblikazzjoni” jiġi
sostitwit b'“matul il-perjodu ta’ ħames 
snin qabel id-data tal-preżentazzjoni jew 
id-data tal-prijorità”;

(40) L-Artikolu 42(2) jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:

'2. Fuq talba tar-rikorrent, il-proprjetarju 
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ta’ marka kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea preċedenti li jkun għamel 
notifika għandu jġib provi li, waqt il-
perjodu ta’ ħames snin qabel id-data ta’ 
preżentazzjoni tal-applikazzjoni jew id-
data tal-prijorità għal marka kummerċjali 
tal-Unjoni Ewropea, ikun sar użu ġenwin 
mill-marka kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea preċedenti fl-Unjoni 
f’konnessjoni mal-prodotti jew servizzi li 
għalihom hija tkun reġistrata u li huwa 
qiegħed isemmi bħala ġustifikazzjoni 
għall-oppożizzjoni tiegħu, jew li hemm 
raġunijiet validi għalfejn m’għandhiex 
tintuża, sakemm il-marka kummerċjali 
tal-Unjoni Ewropea preċedenti tkun f’dik 
id-data ilha reġistrata għal mhux inqas 
minn ħames snin. F'nuqqas ta’ provi ta’ 
din ix-xorta, l-oppożizzjoni għandha tiġi 
miċħuda. Jekk il-marka kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea preċedenti tkun intużat 
f’konnessjoni ma’ parti biss mill-prodotti 
jew servizzi li għalihom tkun reġistrata, 
hija għandha, għall-finijiet tal-
eżaminazzjoni tal-oppożizzjoni, titqies li 
hija reġistrata biss f’konnessjoni ma’ dik 
il-parti tal-prodotti jew servizzi’;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni)

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 43a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 47 paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43a) Fl-Artikolu 47, jiddaħħal il-
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paragrafu li ġej:
'1a. Il-miżata li għandha titħallas għat-
tiġdid ta’ marka kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea għandha tikkonsisti minn:
(a) miżata bażika;
(b) il-miżati tal-klassi għall-klassijiet li 
jaqbżu dik il-waħda li fir-rigward tagħha 
tkun saret applikazzjoni għal tiġdid; kif 
ukoll
(c) fejn applikabbli, il-miżata addizzjonali 
għal ħlas li jitwettaq tard tal-miżata tat-
tiġdid jew sottomissjoni tard tat-talba għal 
tiġdid skont il-paragrafu 3';

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura tal-miżati hija element importanti tas-sistema tal-marka kummerċjali tal-UE u 
għaldaqstant għandha tiġi rregolata b’mod dirett fir-Regolament. Għaldaqstant l-
Artikolu 30(2) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 qed jiġi nkorporat fir-Regolament (KE) 
Nru 207/2009.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 46
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċessjoni għandha tiġi ddikjarata lill-
Aġenzija bil-miktub mill-proprjetarju tal-
marka kummerċjali. Ma għandhiex ikollha 
effett qabel ma tiddaħħal fir-Reġistru. Il-
validità taċ-ċessjoni ta’ marka kummerċjali 
Ewropea li hija dikjarata lill-Aġenzija wara 
s-sottomissjoni ta’ applikazzjoni għal 
revoka ta’ dik il-marka kummerċjali skont 
l-Artikolu 56(1) għandha tkun 
kundizzjonali għar-rifjut finali jew l-irtirar 
tal-applikazzjoni għal revoka.”;

2. Iċ-ċessjoni għandha tiġi ddikjarata lill-
Aġenzija bil-miktub mill-proprjetarju tal-
marka kummerċjali. Ma għandhiex ikollha 
effett qabel ma tiddaħħal fir-Reġistru. Il-
validità taċ-ċessjoni ta’ marka kummerċjali 
tal-Unjoni Ewropea li hija dikjarata lill-
Aġenzija wara s-sottomissjoni ta’ 
applikazzjoni għal revoka jew għal 
dikjarazzjoni ta’ invalidità ta’ dik il-marka 
kummerċjali skont l-Artikolu 56(1) 
għandha tkun kundizzjonali għar-rifjut 
finali jew l-irtirar tal-applikazzjoni għal 
revoka jew għal dikjarazzjoni ta’ 
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invalidità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni pproponiet li temenda l-Artikolu 50 b’mod li jkun jista’ jimpedixxi lill-
proprjetarji tal-marki kummerċjali tal-Unjoni Ewropea li jiġu attakkati fil-proċedimenti ta’ 
kanċellazzjoni għal nuqqas ta’ użu milli jitolbu l-konverżjoni tagħhom f'marka nazzjonali 
waħda jew iżjed minn waħda qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar il-kanċellazzjoni. Fil-fatt, din 
il-prattika tipprovdi perjodu ieħor ta’ 5 snin li fihom il-proprjetarju jkun jista’ jastjeni b’mod 
leġittimu milli juża l-marka, u b’hekk iwettaq ċirkumvenzjoni tal-liġi. L-istess dispożizzjoni 
għandha tiġi estiża għall-każijiet li fihom il-marka kummerċjali tal-Unjoni Ewropea tkun l-
oġġett ta’ azzjoni għal dikjarazzjoni ta’ invalidità.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - punt 48
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 54  paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Fl-Artikolu 54(1) u (2), il-kliem 
“jew” u “jew biex jopponi l-użu ta’ marka 
kummerċjali sussegwenti” huma
mħassra;

(48) Il-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 54 jiġu 
mibdula b'dan li ġej:

'1. Meta l-proprjetarju ta’ marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea jkun ta 
l-kunsens tiegħu, għal perjodu ta’ ħames 
snin suċċessivi, li jsir użu minn marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
sussegwenti fil-Komunità waqt li huwa 
jkun jaf b’dan l-użu, hu ma jkunx 
intitolat iżjed fuq il-bażi tal-marka 
kummerċjali preċedenti li japplika għal 
dikjarazzjoni li l-marka kummerżjali 
sussegwenti hija invalida [...] fir-rigward 
tal-prodotti jew servizzi li għalihom tkun 
intużat il-marka kummerċjali 
sussegwenti, sakemm l-applikazzjoni 
għar-reġistrazzjoni tal-marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
sussegwenti ma tkunx saret 
b'intenzjonijiet ħżiena.
2. Meta l-proprjetarju ta’ marka 
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kummerċjali nazzjonali preċedenti 
msemmija fl-Artikolu 8(2) jew ta’ sinjal 
preċedenti ieħor imsemmi fl-Artikolu 8(4) 
ikun ta l-kunsens tiegħu, għal perjodu ta’ 
ħames snin suċċessivi, li jsir użu minn 
marka kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
sussegwenti fl-Istati Membri fejn il-marka 
kummerċjali preċedenti jew is-sinjal 
preċedenti huwa protett waqt li hu jkun 
jaf b’dan l-użu, hu ma jkunx intitolat 
iżjed fuq il-bażi tal-marka kummerċjali 
preċedenti jew tas-sinjal l-ieħor 
preċedenti li japplika għal dikjarazzjoni li 
l-marka kummerċjali sussegwenti hija 
invalida [...] fir-rigward tal-prodotti jew 
is-servizzi li għalihom tkun intużat il-
marka kummerċjali sussegwenti, sakemm 
l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-
marka kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
sussegwenti ma tkunx saret 
b'intenzjonijiet ħżiena.”;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 50
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Fl-Artikolu 57(2) , it-tieni sentenza, 
“ġiet ippubblikata” hija sostitwita 
b’“kienet preżentata jew fid-data ta’ 
priorità ta’ applikazzjoni għal marka 
kummerċjali Ewropea”;

(50) L-Artikolu 57(2) huwa sostitwit b’dan 
li ġej:

'2. Jekk issir talba mill-proprjetarju ta’ 
marka kummerċjali tal-Unjoni Ewropea, 
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il-proprjetarju ta’ marka kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea preċedenti, li jkun parti 
fi proċedimenti ta’ invalidità, għandu jġib 
prova li, waqt il-perjodu ta’ ħames snin 
qabel id-data tal-applikazzjoni għal 
dikjarazzjoni ta’ invalidità, il-marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
preċedenti intużat b’mod ġenwin fl-
Unjoni f'konnessjoni mal-prodotti jew 
servizzi li għalihom hija reġistrata u li 
hija iċċitata minnu bħala ġustifikazzjoni 
għall-applikazzjoni tiegħu, jew li hemm 
raġunijiet validi għan-nuqqas ta’ użu, 
sakemm sa dik id-data il-marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
preċedenti tkun ilha rreġistrata għal 
mhux inqas minn ħames snin. Jekk, fid-
data li fiha l-applikazzjoni għal marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea tkun 
ġiet ippreżentata jew fid-data tal-prijorità 
tal-applikazzjoni għal marka kummerċjali 
tal-Unjoni Ewropea, il-marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea tkun 
ilha rreġistrata għal mhux inqas minn 
ħames snin, il-proprjetarju tal-marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
preċedenti għandu jġib prova li, barra 
dan, il-kundizzjonijiet inklużi fl-
Artikolu 42(2) ikunu ntlaħqu sa dik id-
data. F’nuqqas ta’ provi f’dan ir-rigward 
l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ 
invalidità għandha tiġi miċħuda. Jekk il-
marka kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
preċedenti tkun intużat biss fir-rigward ta’ 
parti mill-prodotti jew servizzi li għalihom 
hija rreġistrata, din għandha titqies, 
għall-finijiet tal-eżaminazzjoni tal-
applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ 
invalidità, bħala reġistrata biss fir-
rigward ta’ dik il-parti tal-prodotti jew 
servizzi.”;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
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ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - punt 60
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 67  paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Fl-Artikolu 67(1), il-kliem ‘fi żmien 
il-perjodu preskritt” huma sostitwiti bi 
“fil-perjodu preskritt skont l-Artikolu 
74a”;

(60) L-Artikolu 67(1) huwa sostitwit b’dan 
li ġej:

'1. Rikorrent għal marka kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea għandu jissottometti 
regolamenti li jirregolaw l-użu tagħha fil-
perjodu preskritt skont l-Artikolu 74a.”;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 61a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 71  paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61a) L-Artikolu 71(3) huwa sostitwit 
b’dan li ġej:
'3. Jistgħu jiġu sottomessi wkoll 
osservazzjonijiet bil-miktub skont l-
Artikolu 69 rigward regolamenti emendati 
li jirregolaw l-użu.”;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara t-tifsira tas-sentenza “L-Artikolu 69 għandu japplika għar-regolamenti 
emendati li jirregolaw l-użu”. Marbuta mal-emenda għall-Artikolu 74f(3).

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 63
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 74f  paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Artikolu 74e għandu japplika għal 
regolamenti emendati li jirregolaw l-użu.

3. Jistgħu jiġu sottomessi wkoll 
osservazzjonijiet bil-miktub skont l-
Artikolu 74e rigward regolamenti 
emendati li jirregolaw l-użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara t-tifsira tar-referenza għall-Artikolu 74e. Marbuta mal-emenda għall-
Artikolu 71(3).

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 68
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 79d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tikkoreġi kwalunkwe 
żbalji lingwistiċi jew żbalji ta’ traskrizzjoni 
u żvisti manifesti fid-deċiżjonijiet tal-
Aġenzija jew żbalji tekniċi attribwibbli lill-
Aġenzija fir-reġistrazzjoni ta’ marka 
kummerċjali jew fil-pubblikazzjoni tar-
reġistrazzjoni tagħha.”;

L-Aġenzija għandha tikkoreġi kwalunkwe 
żbalji lingwistiċi jew żbalji ta’ traskrizzjoni 
u żvisti manifesti fid-deċiżjonijiet tal-
Aġenzija jew żbalji tekniċi attribwibbli lill-
Aġenzija fir-reġistrazzjoni ta’ marka 
kummerċjali jew fil-pubblikazzjoni tar-
reġistrazzjoni tagħha. L-Aġenzija għandha 
żżomm rekords ta’ kwalunkwe korrezzjoni 
li ssir.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li l-Aġenzija tikkoreġi l-iżbalji hija utli iżda dejjem għandu jinżamm rekord ta' 
liema korrezzjonijiet ikunu saru sabiex b'hekk ikunu jistgħu jiġu rintraċċati.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 69 – punt a
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-paragrafu 1, l-ewwel sentenza, il-
frażi “deċiżjoni li jkun fiha żball 
proċedurali ovvju” jiġi sostitwit 
b'“deċiżjoni li jkun fiha żball ovvju”;

(a) il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:

'1. Meta l-Aġenzija tkun daħħlet fir-
Reġistru jew anki tkun ħadet deċiżjoni li 
jkun fiha żball proċedurali ovvju 
attribwibbli għall-Aġenzija, din għandha 
tassigura li d-dħul ikun ikkanċellat jew li 
d-deċiżjoni tkun revokata. Meta jkun 
hemm parti waħda biss għall-
proċedimenti u d-dħul jew l-att jaffettwa 
d-drittijiet tagħha, il-kanċellament jew ir-
revoka għandhom ikunu determinati anki 
jekk l-iżball ma jkunx evidenti għall-
parti.”;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 69 – punt b
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 80 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-paragrafu 2, it-tieni sentenza hi 
sostitwita bit-test li ġej:

(b) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:

"Il-kanċellazzjoni tad-dħul fir-reġistru jew 
ir-revoka tad-deċiżjoni għandhom isiru fi 
żmien sena mid-data li fiha d-dħul ikun 
seħħ fir-Reġistru jew li d-deċiżjoni tkun 
ittieħdet, wara konsultazzjoni mal-partijiet 
tal-proċedimenti u kwalunkwe proprjetarju 
ta’ drittijiet ta’ marka kummerċjali 
Ewropea in kwistjoni li jkunu mdaħħla fir-
Reġistru.”;

'2. Kanċellament jew revoka kif referut 
fil-paragrafu 1 għandu jkun determinat, 
ex officio jew mat-talba ta’ waħda mill-
partijiet għall-proċedimenti, mid-
dipartiment li jkun għamel id-dħul jew li 
jkun ħa d-deċiżjoni. "Il-kanċellazzjoni tad-
dħul fir-Reġistru jew ir-revoka tad-
deċiżjoni għandhom isiru fi żmien sena 
mid-data li fiha d-dħul ikun seħħ fir-
Reġistru jew li d-deċiżjoni tkun ittieħdet, 
wara konsultazzjoni mal-partijiet tal-
proċedimenti u kwalunkwe proprjetarju ta’ 
drittijiet ta’ marka kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea in kwistjoni li jkunu mdaħħla fir-
Reġistru. L-Aġenzija għandha żżomm 
rekords ta’ kwalunkwe kanċellament jew 
revoka li jsiru.”;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-ewwel sentenza hija bidla teknika mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-
ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni 
ta’ terminu wieħed biss jew ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida 
Prattika Komuni għall-persuni involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni). L-aħħar sentenza 
miżjuda: Dawn il-kanċellamenti / revoki għandhom jiddaħħlu fir-Reġistru sabiex ikunu 
jistgħu jiġu rintraċċati.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 73
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Fl-Artikolu 85(1), il-kliem “skont l-
istess kundizzjonijiet li huma stabbiliti fir-
Regolament tal-Implementazzjoni” huwa

(73) L-Artikolu 85(1) huwa sostitwit 
b’dan li ġej:
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sostitwit bi “taħt il-kundizzjonijiet 
stabbiliti skont Artikolu 93a(j).”;

'1. Il-parti telliefa fi proċedimenti ta’ 
oppożizzjoni, proċedimenti ta’ revoka, 
proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ 
invalidità jew proċedimenti ta’ appell 
għandha tagħmel tajjeb għall-ħlas ta’ 
piżijiet li jkunu saru mill-parti l-oħra kif 
ukoll għall-ispejjeż, mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 119(6), li hija tkun għamlet 
u li jkunu essenzjali għall-proċedimenti, u 
dawn jinkludu spejjeż tal-ivvjaġġar u ta’ 
sussistenza u ta’ remunerazzjoni ta’ 
aġent, konsulent jew avukat, fil-limiti tal-
iskali stabbiliti għal kull kategorija ta’ 
spejjeż taħt il-kondizzjonijiet imniżżla 
skont l-Artikolu 93a(j).”;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 82 – punt b
Regolament (KE) Nru 207/2009 KE
Artikolu 94 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-paragrafu 1, “Regolament (KE) 
Nru 44/2001” jiġi sostitwit minn “regoli 
tal-Unjoni dwar il-ġuriżdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi 
f’materji ċivili u kummerċjali”;

(b) il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:

'1. Sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor 
f’dan ir-Regolament, ir-regoli tal-Unjoni 
dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u 
l-infurzar ta’ sentenzi f’materji ċivili u
kummerċjali għandhom japplikaw għall-
proċedimenti dwar il-marki kummerċjali 
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tal-Unjoni Ewropea u l-applikazzjonijiet 
għall-marki kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll il-proċedimenti dwar 
azzjonijiet simultanji u suċċessivi abbażi 
ta’ marki kummerċjali tal-Unjoni 
Ewropea u marki kummerċjali 
nazzjonali.”;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 88
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 113 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Fl-Artikolu 113 (3), il-frażi “flimkien 
mal-kundizzjonijiet formali stabbiliti fir-
Regolament tal-Implementazzjoni”
jinbidel bi “flimkien mal-kundizzjonijiet 
formali stabbiliti skont l-Artikolu 114a”;

(88) L-Artikolu 113(3) huwa sostitwit 
b’dan li ġej:

'3. L-Aġenzija għandha tivverifika jekk il-
konverżjoni mitluba tkunx twettaq il-
kondizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-
Regolament, partikolatrment l-
Artikolu 112(1), (2), (4), (5) u (6), u l-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, flimkien 
mal-kondizzjonijiet formali stabbiliti skont 
l-Artikolu 114a. Jekk dawn il-
kondizzjonijiet ikunu milħuqa, l-Aġenzija 
għandha tittrażmetti t-talba għall-
konverżjoni lejn l-uffiċċji tal-proprjetà 
industrijali tal-Istati Membri speċifikati 
hemmhekk.”;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 89
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 114 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(89) L-Artikolu 114(2) huwa sostitwit 
b’dan li ġej:

'2. Applikazzjoni għal marka kummerċjali 
tal-Unjoni Ewropea jew marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea li tkun 
trasmessa skond l-Artikolu 113 
m’għandhiex tiġi soġġetta għar-rekwiżiti 
formali tal-liġi nazzjonali li jkunu 
differenti jew żejda għal dawk li jipprovdi 
dan ir-Regolament jew l-atti delegati 
adottati skont dan ir-Regolament.”;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 92
Regolament (KE) Nru 207/2009 C
Artikolu 117



PR\944386MT.doc 35/66 PE516.715v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(92) Fl-Artikolu 117, il-kliem “lill-
Uffiċċju” huwa sostitwit bi “lill-Aġenzija 
u l-persunal tagħha”;

(92) L-Artikolu 117 huwa sostitwit b’dan 
li ġej:

“Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea għandu 
japplika għall-Aġenzija u l-persunal 
tagħha.”;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 94
Regolament (KE) Nru 207/2009 KE
Artikolu 120 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(94) Fl-Artikolu 120(1), il-kliem “ir-
Regolament tal-Implimentazzjoni” huma 
sostitwiti b'“atti delegati adottati skont 
dan ir-Regolament”;

(94) L-Artikolu 120(1) huwa sostitwit 
b’dan li ġej:

'1. L-applikazzjoni għal marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea, kif 
deskritta fl-Artikolu 26(1), u kull 
informazzjoni oħra li għandha tiġi 
ppubblikata skont dan ir-Regolament jew 
skont att delegat adottat skont dan ir-
Regolament, għandha tiġi ppubblikata bil-
lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni 
Ewropea.”;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 98
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 123c – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-kooperazzjoni għandha tkopri l-
oqsma ta’ attività li ġejjin:

Din il-kooperazzjoni għandha tkopri, fost 
oħrajn, l-oqsma ta’ attività li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-lista m’għandhiex tkun eżawstiva billi dan jista’ jillimita l-possibbiltà li jinbdew b’mod 
flessibbli proġetti utli fil-ġejjieni

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 98
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 123c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tiddefinixxi, 
telaboraw u tikkoordina proġetti ta’ 
interess komuni tal-Unjoni fir-rigward tal-
oqsma msemmija fil-paragrafu 1. Id-
definizzjoni tal-proġett għandu jkun fiha
l-obbligi u r-responsabbiltajiet speċifiċi ta' 
kull uffiċċju tal-proprjetà industrijali 
parteċipanti tal-Istati Membri u tal-Uffiċċju 
għall-Proprjetà Intellettwali tal-Benelux.

2. L-Aġenzija għandha tiddefinixxi, 
telaboraw u tikkoordina proġetti ta’ 
interess komuni tal-Unjoni fir-rigward tal-
oqsma msemmija fil-paragrafu 1. Id-
definizzjoni tal-proġett għandha 
tistabbilixxi l-obbligi u r-responsabbiltajiet 
speċifiċi ta’ kull uffiċċju tal-proprjetà 
industrijali parteċipanti tal-Istati Membri u 
tal-Uffiċċju għall-Proprjetà Intellettwali 
tal-Benelux. Fil-fażijiet kollha tal-proġetti 
komuni, l-Aġenzija għandha tikkonsulta 
r-rappreżentanti meħuda mill-utenti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi huwa maħsub li l-proġetti komuni jipprovdu valur addizzjonali għall-utenti jidher 
raġonevoli li jiġu inklużi fil-proċess. Dan għandu jirrifletti wkoll il-prattika attwali.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 98
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 123c – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-uffiċċju tal-proprjetà industrijali tal-
Istati Membri u l-Uffiċċju għall-Proprjetà 
Intellettwali tal-Benelux għandhom 
jipparteċipaw b’mod effettiv fi proġetti 
komuni msemmija fil-paragrafu 2 bil-għan 
li jiġu żgurati l-iżvilupp, il-funzjonament, u 
l-interoperabbiltà tagħhom, u jinżammu 
aġġornati.

3. L-uffiċċju tal-proprjetà industrijali tal-
Istati Membri u l-Uffiċċju għall-Proprjetà 
Intellettwali tal-Benelux għandhom 
jipparteċipaw b’mod effettiv fi proġetti 
komuni msemmija fil-paragrafu 2 bil-għan 
li jiġu żgurati l-iżvilupp, il-funzjonament, u 
l-interoperabbiltà tagħhom, u jinżammu 
aġġornati. Il-parteċipazzjoni f’dawn il-
proġetti komuni ma għandha timplika l-
ebda obbligu min-naħa tal-Istati Membri 
li jimplimentaw ir-riżultati fit-territorji 
rispettivi tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Although it is reasonable that all Member States participate, with respect taken to the 
capacity of the national offices, in the common projects, it is not proportional to make it 
mandatory for all Member States to implement the outcome of the project. One could imagine 
for example a case where an individual Member State A has invested large sums into a 
specific IT system and a similar (but inferior) system is developed in a joint project. It would 
not be reasonable to force the Member State A to abandon its system in favour of the common 
one. Also such an approach could risk causing significant opposition to starting various types 
of projects when a number of offices are not interested in adopting the outcome but where 
users would still benefit from other offices progressing in a cooperation project.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 98
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Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 123c – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Aġenzija għandha tipprovdi l-appoġġ 
finanzjarju għal proġetti ta’ interess 
komuni tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 
2 sakemm dan ikun meħtieġ biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni effettiva tal-uffiċċji 
tal-proprjetà industrijali tal-Istati Membri u 
l-Uffiċċju għall-Proprjetà Intellettwali tal-
Benelux fil-proġetti skont it-tifsira tal-
paragrafu 3. Dan l-appoġġ finanzjarju jista’ 
jieħu l-forma ta’ għotjiet. L-ammont totali 
tal-finanzjament ma għandux jaqbeż 10%
tad-dħul annwali tal-Aġenzija. Il-
benefiċjarji ta’ għotjiet għandhom ikunu l-
uffiċċju tal-proprjetà industrijali tal-Istati 
Membri u l-Uffiċċju għall-Proprjetà 
Intellettwali tal-Benelux. L-għotjiet jistgħu 
jingħataw mingħajr sejħiet għall-proposti 
skont ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
Aġenzija u l-prinċipji ta’ proċeduri tal-
għotja li jinsabu fir-Regolament 
Finanzjarju (UE) Nru 966/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (***) u 
fir-Regolament ta’ delega tal-Kummissjoni 
(UE) Nru 1268/2012 (****).

4. L-Aġenzija għandha tipprovdi l-appoġġ 
finanzjarju għal proġetti ta’ interess 
komuni tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 
2 biex tiġi żgurata parteċipazzjoni effettiva 
tal-uffiċċji tal-proprjetà industrijali tal-
Istati Membri u l-Uffiċċju għall-Proprjetà 
Intellettwali tal-Benelux fil-proġetti skont 
it-tifsira tal-paragrafu 3. Dan l-appoġġ 
finanzjarju jista’ jieħu l-forma ta’ għotjiet. 
L-ammont totali tal-finanzjament ma 
għandux jaqbeż 20 % tad-dħul annwali tal-
Aġenzija. Il-benefiċjarji ta’ għotjiet 
għandhom ikunu l-uffiċċju tal-proprjetà 
industrijali tal-Istati Membri u l-Uffiċċju 
għall-Proprjetà Intellettwali tal-Benelux. L-
għotjiet jistgħu jingħataw mingħajr sejħiet 
għall-proposti skont ir-regoli finanzjarji 
applikabbli għall-Aġenzija u l-prinċipji ta’ 
proċeduri tal-għotja li jinsabu fir-
Regolament Finanzjarju (UE) Nru 
966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill u fir-Regolament ta’ Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprova tiċċara iżjed is-sistema proposta ta’ għotjiet għall-parteċipazzjoni fi 
proġetti ta’ kooperazzjoni. Jidher li jkun raġonevoli wkoll li l-“limitu massimu” tal-
finanzjament possibbli għal dawn il-proġetti jiżdied.

Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

kompost minn rappreżentant wieħed minn 
kull Stat Membru, żewġ rappreżentanti tal-
Kummissjoni u rappreżentant wieħed tal-
Parlament Ewropew u l-alternati rispettivi 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punt 10 fl-Approċċ Komuni dwar l-Aġenziji jiddikjara li “Il-kompożizzjoni tal-bord 
għandha tkun: [...] - Fejn xieraq, membru wieħed maħtur mill-Parlament Ewropew, mingħajr 
preġudizzju għall-arranġamenti rilevanti għal aġenziji eżistenti”. Għaldaqstant jidher li jkun 
naturali li jiġi inkluż tal-inqas membru wieħed tal-bord ta’ tmexxija maħtur mill-Parlament 
Ewropew.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 99
Regolament (KE) Nru 207/2009
Artikolu 127 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jorganizza 
laqgħa ordinarja darbtejn fis-sena. Barra 
minn hekk, għandu jiltaqa' fuq inizjattiva 
tal-president tiegħu jew fuq talba tal-
Kummissjoni jew terz tal-Istati Membri.

3. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jagħmel 
laqgħa ordinarja darbtejn fis-sena. Barra 
minn hekk, għandu jiltaqa’ fuq inizjattiva 
tal-president tiegħu jew fuq talba tal-
Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew jew 
terz tal-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li jkun raġonevoli li t-tliet istituzzjonijiet kollha jkollhom id-dritt li jlaqqgħu il-Bord ta’ 
Tmexxija. Barra dan il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkompli jiltaqa’ darbtejn f’sena bħall-
prattika attwali għall-bord amministrattiv korrispondenti. Din il-bidla qed tiġi ssuġġerita 
wkoll billi hemm il-proposta li l-bord eżekuttiv jiħassar.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 99
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 127 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jieħu d-
deċiżjonijiet tiegħu permezz ta’ 
maġġoranza assoluta tal-membri tiegħu. 
Madanakollu, maġġoranza ta’ żewġ terzi 
tal-membri tiegħu għandhom ikunu 
meħtieġa għal deċiżjonijiet li l-Bord ta’ 
Tmexxija għandu s-setgħa li jieħu skont l-
Artikolu 124(1)(a) u (b), l-Artikolu 126(1) 
u l-Artikolu 129(2) u (4). Fiż-żewġ każijiet 
kull membru għandu biss vot wieħed.

5. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jieħu d-
deċiżjonijiet tiegħu permezz ta’ 
maġġoranza assoluta tal-membri tiegħu. 
Madanakollu, maġġoranza ta’ żewġ terzi 
tal-membri tiegħu għandhom ikunu 
meħtieġa għal deċiżjonijiet li l-Bord ta’ 
Tmexxija għandu s-setgħa li jieħu skont il-
punti (a) u (b) tal-Artikolu 124(1), l-
Artikolu 126(1) u l-Artikolu 129(2) u (3). 
Fiż-żewġ każijiet kull membru għandu biss 
vot wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tal-emenda tal-Atrtikolu 129(3) u (4)

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 99
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Titolu XII – Taqsima 2a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TAQSIMA 2a imħassar
Bord Eżekuttiv
Artikolu 127a
Twaqqif
Il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jistabbilixxi 
Bord Eżekuttiv.
Artikolu 127b
Funzjonijiet u organizzazzjoni
1. Il-Bord Eżekuttiv għandu jassisti lill-
Bord ta’ Tmexxija.
2. Il-Bord Eżekuttiv għandu jkollu l-
funzjonijiet li ġejjin:
(a) iħejji deċiżjonijiet li jiġu adottati mill-
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Bord ta’ Tmexxija;
(b) jiżgura, flimkien mal-Bord ta’ 
Tmexxija, segwitu adegwat għas-sejbiet u 
r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mir-
rapporti u evalwazzjonijiet ta’ awditi 
interni jew esterni, kif ukoll minn 
investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew 
ta’ kontra l-Frodi (OLAF); 
(c) mingħajr preġudizzju għall-
funzjonijiet tad-Direttur Eżekuttiv, kif 
stipulat fl-Artikolu 128, li jassisti u jagħti 
pariri lid-Direttur Eżekuttiv fl-
implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-
Bord ta’ Tmexxija, bil-għan li tissaħħaħ 
is-sorveljanza tal-ġestjoni 
amministrattiva.
3. Meta meħtieġ, minħabba l-urġenza, il-
Bord Eżekuttiv jista’ jieħu ċerti 
deċiżjonijiet provviżorji f’isem il-Bord ta’ 
Tmexxija, b’mod partikolari dwar 
kwistjonijiet ta’ ġestjoni amministrattiva, 
inklużi s-sospensjoni tad-delega ta’ 
setgħat tal-Awtorità tal-Ħatra.
4. Il-Bord Eżekuttiv għandu jkun 
magħmul mill-President tal-Bord ta’ 
Tmexxija, rappreżentant wieħed tal-
Kummissjoni fil-Bord ta’ Tmexxija u tliet 
membri oħra maħtura mill-Bord ta’ 
Tmexxija minn fost il-membri tiegħu. Il-
President tal-Bord ta’ Tmexxija għandu 
wkoll ikun il-President tal-Bord Eżekuttiv. 
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu sehem 
fil-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv, iżda ma 
għandux ikollu d-dritt tal-vot.
5. It-tul tal-kariga tal-membri tal-Bord 
Eżekuttiv għandu jkun ta’ erba’ snin. It-
tul tal-kariga tal-membri tal-Bord 
Eżekuttiv għandu jintemm meta s-sħubija 
tagħhom fil-Bord ta’ Tmexxija tieqaf.
6. Il-Bord Eżekuttiv għandu jorganizza 
mill-inqas laqgħa ordinarja waħda kull 
tliet xhur. Barra minn hekk, hu għandu 
jiltaqa’ fuq l-inizjattiva tal-president 
tiegħu jew fuq talba tal-membri tiegħu.
7. Il-Bord Eżekuttiv għandu jikkonforma 
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mar-regoli ta’ proċedura stabbiliti mill-
Bord ta’ Tmexxija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-dikjarazzjoni konġunta (punt 10) għandha tiġi introdotta struttura ta’ governanza 
fuq żewġ livelli “meta tiġi mwiegħda iżjed effiċjenza”. Jidher li ma hemm l-ebda evidenza 
konvinċenti li dan il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jipprovdi effiċjenza addizzjonali f’din l-aġenzija, 
pjuttost jista’ jkun hemm ir-riskju li jżid saff burokratiku ġdid u jwassal għal inqas 
trasparenza għal dawk li mhumiex membri tal-Bord Eżekuttiv kif ukoll għall-utenti.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 99
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 129 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord ta’ Tmexxija, minn lista ta’ 
kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara 
proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti. 
Qabel ma jinħatar, il-kandidat magħżul 
mill-Bord ta’ Tmexxija jista’ jkun 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
kwalunkwe kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
li jsiru mill-membri tiegħu. Sabiex jiġi 
konkluż il-kuntratt mad-Direttur Eżekuttiv, 
l-Aġenzija għandha tkun rappreżentata 
mill-President tal-Bord ta’ Tmexxija.

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord ta’ Tmexxija, minn lista ta’ mill-
inqas tliet kandidati proposti minn kumitat 
ta’ qabel l-għażla tal-Bord ta’ Tmexxija 
magħmul minn rappreżentanti tal-Istati 
Membri, il-Kummissjoni u l-Parlament 
Ewropew, wara proċedura tal-għażla 
miftuħa u trasparenti u l-pubblikazzjoni ta’ 
sejħa għal espressjonijiet ta’ interess fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
postijiet oħra. Qabel ma jinħatar, il-
kandidat magħżul mill-Bord ta’ Tmexxija 
jista’ jkun mistieden jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem kwalunkwe kumitat kompetenti 
tal-Parlament Ewropew u jwieġeb 
mistoqsijiet li jsiru mill-membri tiegħu. 
Sabiex jiġi konkluż il-kuntratt mad-
Direttur Eżekuttiv, l-Aġenzija għandha 
tkun rappreżentata mill-President tal-Bord 
ta’ Tmexxija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Even though the proposal by the Commission is in line with the Joint Statement on agencies 
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the special nature of the agency is such that it warrants the use of the exception also provided 
for in the Common Approach on this point (point 16). It does not seem appropriate to exclude 
the Management Board from the pre-selection procedure, especially as the director is first 
and foremost accountable to the Management Board. Instead a balanced pre-selection 
committee should have the responsibility to prepare the list to the full management board. In 
order to ensure that the Management board has a true choice between candidates it should be 
specified that the list should include at least three candidates.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 99
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 129 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jitneħħa mill-
kariga biss b’deċiżjoni tal-Bord ta’ 
Tmexxija li jaġixxi fuq proposta tal-
Kummissjoni.

Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jitneħħa mill-
kariga biss b’deċiżjoni tal-Bord ta’ 
Tmexxija li jaġixxi fuq proposta tal-
Kummissjoni, il-Parlament Ewropew jew 
terz tal-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra dan il-Parlament Ewropew jew parti sostanzjali tal-Istati Membri għandhom ikunu 
f’pożizzjoni li jitlobu t-tneħħija mill-kariga tad-Direttur Eżekuttiv. Dan ikompli jenfasizza r-
responsabbiltà konġunta għall-Aġenzija tat-tliet istituzzjonijiet.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 99
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 129 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu 
jkun ta’ ħames snin. Sal-aħħar ta’ dan il-
perjodu, il-Kummissjoni għandha twettaq
valutazzjoni li tikkunsidra l-evalwazzjoni 
tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u l-
kompiti u l-isfidi futuri tal-Aġenzija.

3. Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu 
jkun ta’ ħames snin. Sal-aħħar ta’ dan il-
perjodu, il-Bord ta’ Tmexxija għandu 
jwettaq valutazzjoni li tikkunsidra l-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur 
Eżekuttiv u l-kompiti u l-isfidi futuri tal-
Aġenzija. Il-mandat tad-Direttur 
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Eżekuttiv jista’ jiġi estiż darba għal mhux 
aktar minn ħames snin mill-Bord ta’ 
Tmexxija, wara evalwazzjoni pożittiva 
mill-Bord ta’ Tmexxija. Qabel ma jieħu 
deċiżjoni għall-estensjoni tal-mandat tad-
Direttur Eżekuttiv, il-Bord ta’ Tmexxija 
għandu jikkonsulta lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Approċċ Komuni jiddikjara b’mod ċar (punt 15) li d-Direttur Eżekuttiv huwa l-ewwel u 
qabel kollox responsabbli għall-Bord ta’ Tmexxija. Ikun aġir inkoerenti jekk il-Kummissjoni 
tingħata drittijiet ta’ veto fuq il-ħatra mill-ġdid ta’ Direttur Eżekuttiv. Din is-setgħa ta’ veto
tista’ tikkomprometti b’mod serju wkoll l-indipendenza tad-Direttur Eżekuttiv u l-Aġenzija. 
Huwa raġonevoli li l-bord li għalih huwa responsabbli d-Direttur Eżekuttiv iwettaq l-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni u jkollu is-setgħa li jaħtar mill-ġdid.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 99
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 129 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord ta’ Tmexxija, li jaġixxi fuq 
proposta tal-Kummissjoni li tikkunsidra l-
valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, 
jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur 
Eżekuttiv darba, għal mhux aktar minn 
ħames snin.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa bħala konsegwenza tal-emenda għall-Artikolu 129(3)

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 99
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 129 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-Deputat Direttur Eżekuttiv jew 
Deputati Diretturi Eżekuttivi għandhom 
jinħatru jew jitneħħew mill-kariga kif 
previst fil-paragrafu 2, wara konsultazzjoni 
tad-Direttur Eżekuttiv jew, fejn 
applikabbli, id-Direttur Eżekuttiv elett. Il-
mandat tad-Deptutat Direttur Eżekuttiv 
għandu jkun ta’ ħames snin. Dan jista’ jiġi 
estiż darba għal mhux aktar minn ħames 
snin mill-Bord ta’ Tmexxija fuq proposta 
mill-Kummissjoni kif previst fil-paragrafu 
4, wara konsultazzjoni mad-Direttur 
Eżekuttiv.”;

6. Id-Deputat Direttur Eżekuttiv jew 
Deputati Diretturi Eżekuttivi għandhom 
jinħatru jew jitneħħew mill-kariga kif 
previst fil-paragrafu 2, wara konsultazzjoni 
tad-Direttur Eżekuttiv jew, fejn 
applikabbli, id-Direttur Eżekuttiv elett. Il-
mandat tad-Deptutat Direttur Eżekuttiv 
għandu jkun ta’ ħames snin. Dan jista’ jiġi 
estiż darba għal mhux aktar minn ħames 
snin mill-Bord ta’ Tmexxija kif previst fil-
paragrafu 3, wara konsultazzjoni mad-
Direttur Eżekuttiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja l-proposta mal-proċedura prevista għall-ħatra mill-ġdid tad-Direttur 
Eżekuttiv fl-Artikolu 129(3)

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 108
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 139 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Aġenzija għandha tħejji fuq bażi ta’ 
kull sentejn rapport lill-Kummissjoni dwar 
is-sitwazzjoni finanzjarja tagħha. Fuq il-
bażi ta’ dan ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi s-sitwazzjoni finanzjarja 
tal-Aġenzija.”;

4. L-Aġenzija għandha tħejji fuq bażi ta’ 
kull sentejn rapport lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tagħha. Fuq 
il-bażi ta’ dak ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi s-sitwazzjoni finanzjarja 
tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun raġonevoli li jiġi ddikjarat b’mod ċar li dan ir-rapport għandu jiġi trażmess ukoll lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.



PE516.715v01-00 46/66 PR\944386MT.doc

MT

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 108
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 139 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Aġenzija għandha tipprovdi fond ta’ 
riserva li jkopri sena tal-infiq operattiv 
tagħha sabiex tiġi żgurata l-kontinwità 
tal-operazzjonijiet tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial 
management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and 
‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one 
year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution 
of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a 
matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation 
of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with 
unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the 
continuity of the Agency's operations.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 110
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 144 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammonti tal-miżati msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti 
f’livell sabiex jiġi żgurat li d-dħul fir-
rigward tagħhom ikun fil-prinċipju 
suffiċjenti biex il-baġit tal-Aġenzija jiġi 
bbilanċjat filwaqt li tiġi evitata l-
akkumulazzjoni ta’ eċċessi sinifikanti. 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
139(4), il-Kummissjoni għandha tirrevedi 
l-livell ta’ miżati jekk bilanċ favorevoli 
sinifikanti jsir rikorrenti. Jekk din ir-

2. L-ammonti tal-miżati msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti fil-
livelli stabbiliti fl-Anness -I sabiex jiġi 
żgurat li d-dħul fir-rigward tagħhom ikun 
fil-prinċipju suffiċjenti biex il-baġit tal-
Aġenzija jiġi bbilanċjat filwaqt li tiġi 
evitata l-akkumulazzjoni ta’ eċċessi 
sinifikanti.
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reviżjoni ma twassalx għal tnaqqis jew 
modifika fil-livell ta’ miżati li għandu l-
effett li jipprevjeni akkumulazzjoni 
ulterjuri ta’ bilanċ favorevoli sinifikanti, 
il-bilanċ favorevoli akkumulat wara r-
reviżjoni għandu jiġi trasferiti għall-baġit 
tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura tal-miżati hija element importanti tas-sistema tal-marka kummerċjali tal-UE u 
għaldaqstant għandha tiġi rregolata b’mod dirett fir-Regolament u mhux titħalla għal atti 
ddelegati. Dan jimplika li l-Kummissjoni tista’ ma tkunx kapaċi tirrevedi u timmodifika l-livell
tal-miżati waħedha. Għandu jiġi nnotat ukoll li l-ebda flus ma għandhom jiġu restitwiti mill-
Aġenzija lill-baġit tal-UE jew lill-baġits ġenerali tal-Istati Membri, jew lill-uffiċċji nazzjonali 
tagħhom, bl-eċċezzjoni tal-għotjiet relatati mal-proġetti ta’ kooperazzjoni u konverġenza.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 111
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 144a – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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).”;

(d) is-sistema ta’ miżati u ħlasijiet pagabbli 
lill-Aġenzija skont l-Artikolu 144, inkluż 
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).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura tal-miżati hija element importanti tas-sistema tal-marka kummerċjali tal-UE u 
għaldaqstant għandha tiġi rregolata b’mod dirett fir-Regolament u mhux titħalla għal atti 
ddelegati. Ir-Rapporteur jirrimarka li l-kwistjoni tad-delegazzjonijiet l-oħra tas-setgħa inklużi 
fil-proposta tal-Kummissjoni se tiġi indirizzata fil-qafas tal-proċedura skont l-Artikolu 37(a). 
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Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 112
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 145

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(112) L-Artikolu 145 huwa sostitwit b’dan 
li ġej:

“Ħlief jekk speċifikat mod ieħor f'dan it-
Titolu, dan ir-Regolament u l-atti 
ddelegati adottati skont dan ir-
Regolament għandhom jgħoddu għal 
applikazzjonijiet għal reġistrazzjonijiet 
internazzjonali taħt il-Protokoll li għandu 
x'jaqsam mal-Ftehim ta’ Madrid dwar ir-
reġistrazzjoni internazzjonali ta’ marki, 
adottat f'Madrid fis-27 ta’ Ġunju 1989 
(minn issa ’l quddiem imsejħa 
“applikazzjonijiet internazzjonali” u “l-
Protokoll ta’ Madrid” rispettivament), 
ibbażati fuq applikazzjoni għal marka 
kummerċjali tal-Unjoni Ewropea jew fuq 
marka kummerċjali tal-Unjoni Ewropea u 
għal reġistrazzjonijiet ta’ marki fir-
reġistri internazzjonali miżmuma mill-
Bureau Internazzjonali tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà 
(minn issa ’l quddiem imsejħa 
“reġistrazzjonijiet internazzjonali” u “l-
Bureau Internazzjonali”, rispettivament) 
li jinnominaw l-Unjoni Ewropea.”;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).
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Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 119 – punt a
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 156 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-paragrafu 2, il-kliem “sitt xhur” 
huma ssostitwiti b’ “xahar”;

(a) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
'2. Avviż ta’ oppożizzjoni għandu jkun 
ippreżentat fi żmien perjodu ta’ tliet xhur 
li għandu jibda xahar wara d-data tal-
pubblikazzjoni skont l-Artikolu 152(1). L-
oppożizzjoni m’għandhiex tkun trattata 
bħala debitament imdaħħla sakemm il-
miżata tal-oppożizzjoni tkun ġiet 
imħallsa.”;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 121 – punt b
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 159 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-paragrafu 2, il-kliem “jew il-
Ftehim ta’ Madrid” huma mħassra;

(b) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
'2. L-applikazzjoni għal marka 
kummerċjali nazzjonali jew in-nomina ta’ 
Stat Membru li huwa parti għall-Protokoll 
[...] li tirriżulta mill-konverżjoni tan-
nomina tal-Unjoni Ewropea permezz ta’ 
reġistrazzjoni internazzjonali għandu 
jgawdi, fir-rigward tal-Istat Membru 



PE516.715v01-00 50/66 PR\944386MT.doc

MT

konċernat, id-data tar-reġistrazzjoni 
internazzjonali skont l-Artikolu 3(4) tal-
Protokoll ta’ Madrid jew id-data tal-
estensjoni għall-Unjoni Ewropea skont l-
Artikolu 3b(2) tal-Protokoll ta’ Madrid 
jekk din tal-aħħar kienet magħmulha 
sussegwentement għar-reġistrazzjoni 
internazzjonali, jew id-data ta’ prijorità 
ta’ dik ir-reġistrazzjoni u, fejn xieraq, l-
anzjanità ta’ marka kummerċjali ta’ dak 
l-Istat mitlub taħt l-Artikolu 153.”;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija bidla teknika, mhux bidla fis-sustanza. Għall-fini taċ-ċarezza, is-sostituzzjoni ta’ 
unitajiet sħaħ ta’ testi għandha tiġi ppreferuta mis-sostituzzjoni ta’ terminu wieħed biss jew 
ta’ iżjed minn terminu wieħed (ara l-punt 18.12.1 tal-Gwida Prattika Komuni għall-persuni 
involuti fl-abbozzar tal-leġiżlazzjoni).

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 114
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 148a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien ħames snin mid-data tar-
reġistrazzjoni internazzjonali, l-Aġenzija 
għandha tgħarraf lill-Bureau 
Internazzjonali dwar il-fatti u d-
deċiżjonijiet li jaffettwaw il-validità ta’ 
applikazzjoni għal marka kummerċjali 
Ewropea jew ir-reġistrazzjoni ta’ marka 
kummerċjali Ewropea li fuqha r-
reġistrazzjoni internazzjonali kienet 
ibbażata.”;

Waqt perjodu ta’ ħames snin mid-data tar-
reġistrazzjoni internazzjonali, l-Aġenzija 
għandha tgħarraf lill-Bureau 
Internazzjonali dwar kwalunkwe fatt u 
deċiżjoni li jaffettwaw il-validità ta’ 
applikazzjoni għal marka kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea jew ir-reġistrazzjoni ta’ 
marka kummerċjali tal-Unjoni Ewropea li 
fuqha r-reġistrazzjoni internazzjonali 
kienet ibbażata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara li l-perjodu ta’ ħames snin mhuwiex limitu ta’ żmien, iżda l-perjodu li 
waqtu kwalunkwe fatt u deċiżjoni rilevanti għandhom jiġu nnotifikati.
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Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 127a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Anness -I (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(127a) Jiddaħħal l-Anness li ġej:
‘Anness - I

Ammont ta’ miżati
Il-miżati li għandhom jitħallsu lill-
Aġenzija skont dan ir-Regolament u skont 
ir-Regolament (KE) Nru 2868/95 
għandhom ikunu dawn li ġejjin:
1. Miżata bażika 
għall-
applikazzjoni 
għal marka 
individwali 
(Artikolu 26(2), 
Regola 4(a))

EUR 925

1a. Il-miżata 
għat-tfittxija għal 
applikazzjoni 
għal marka 
kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea 
(Artikolu 38(2), 
Regola 4(c))

L-ammont ta’ 
EUR 12 
immultiplikat bl-
għadd ta’ uffiċċji 
ta’ proprjetà 
industrijali 
ċentrali 
msemmija fl-
Artikolu 38(2); 
dak l-ammont, u 
t-tibdil 
sussegwenti, 
għandhom jiġu 
ppubblikati mill-
Aġenzija fil-
Ġurnal Uffiċjali 
tal-Aġenzija 

1b. Miżata bażika 
għall-
applikazzjoni 
għal marka 
individwali 

EUR 775



PE516.715v01-00 52/66 PR\944386MT.doc

MT

permezz ta’ mezzi 
elettroniċi 
(Artikolu 26(2), 
Regola 4(a))
1c. Miżata bażika 
għall-
applikazzjoni 
għal marka 
individwali 
permezz ta’ mezzi 
elettroniċi, bl-użu 
tal-bażi ta’ dejta 
tal-
klassifikazzjoni 
onlajn 
(Artikolu 26(2), 
Regola 4(a))

EUR 725

2. Miżata għat-
tieni klassi tal-
prodotti u s-
servizzi għal 
marka 
individwali 
(Artikolu 26(2), 
Regola 4(b))

EUR 50

2a. Miżata għat-
tielet klassi tal-
prodotti u s-
servizzi għal 
marka 
individwali 
(Artikolu 26(2), 
Regola 4(b))

EUR 75

2b. Miżata għal 
kull klassi ta’ 
prodotti u servizzi 
li jaqbżu tlieta 
għal marka 
individwali 
(Artikolu 26(2), 
Regola 4(b))

EUR 150

3. Miżata bażika 
għall-
applikazzjoni 
għal marka (l-
Artikolu 26(2) u 

EUR 1,000
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l-Artikolu 66(3), 
ir-Regola 4(a) u 
r-Regola 42)
3a. Miżata bażika 
għall-
applikazzjoni 
għal marka 
kollettiva 
permezz ta’ mezzi 
elettroniċi, bl-użu 
tal-bażi tad-dejta 
tal-
klassifikazzjoni 
onlajn (l-
Artikolu 26(2) u 
l-Artikolu 66(3), 
ir-Regola 4(a) u 
r-Regola 42)

EUR 950

4. Miżata għat-
tieni klassi ta’ 
prodotti u servizzi 
għal marka 
kollettiva (l-
Artikolu 26(2) u 
l-Artikolu 66(3), 
ir-Regola 4(b) u 
r-Regola 42)

EUR 50

4a. Miżata għat-
tielet klassi ta’ 
prodotti u servizzi 
għal marka 
kollettiva (l-
Artikolu 26(2) u 
l-Artikolu 66(3), 
ir-Regola 4(b) u 
r-Regola 42)

EUR 75 

4b. Miżata għal 
kull klassi ta’ 
prodotti u servizzi 
li jaqbżu tlieta 
għal marka 
kollettiva (l-
Artikolu 26(2) u 
l-Artikolu 66(3), 
ir-Regola 4(b) u 
r-Regola 42)

EUR 150
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5. Miżata għal 
oppożizzjoni (l-
Artikolu 41(3); 
Ir-Regola 17(1)

EUR 350

7. Miżata bażika 
għar-
reġistrazzjoni ta’ 
marka 
individwali (l-
Artikolu 45)

EUR 0

8. Miżata għal 
kull klassi ta’ 
prodotti u servizzi 
li jaqbżu tlieta 
għal marka 
individwali (l-
Artikolu 45)

EUR 0

9. Miżata bażika 
għar-
reġistrazzjoni ta’ 
marka kollettiva 
(l-Artikolu 45 u l-
Artikolu 66(3))

EUR 0

10. Miżata għal 
kull klassi ta’ 
prodotti u servizzi 
li jaqbżu tlieta 
għal għal marka 
kollettiva (l-
Artikolu 45 u l-
Artikolu 64(3))

EUR 0

11. Miżata 
addizzjonali għal 
ħlas tard tal-
miżata tar-
reġistrazzjoni (il-
punt 2 tal-
Artikolu 162(2))

EUR 0

12. Miżata bażika 
għat-tiġdid ta’ 
marka 
individwali (l-
Artikolu 47(1), 
ir-Regola 
30(2)(a))

EUR 1150
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12a. Miżata 
bażika għat-
tiġdid ta’ marka 
individwali 
permezz ta’ mezzi 
elettroniċi (l-
Artikolu 47(1), 
ir-Regola 
30(2)(a))

EUR 1000

13. Miżata għat-
tiġdid tat-tieni 
klassi ta’ prodotti 
u servizzi għal 
marka 
individwali (l-
Artikolu 47(1), 
ir-Regola 
30(2)(b))

EUR 100

13a. Miżata għat-
tiġdid tat-tielet 
klassi ta’ prodotti 
u servizzi għal 
marka 
individwali (l-
Artikolu 47(1), 
ir-Regola 
30(2)(b))

EUR 150

13b. Miżata għat-
tiġdid ta’ kull 
klassi ta’ prodotti 
u servizzi li 
jaqbżu tlieta għal 
marka 
individwali (l-
Artikolu 47(1), 
ir-Regola 
30(2)(b))

EUR 300

14. Miżata bażika 
għat-tiġdid ta’ 
marka kollettiva 
(l-Artikolu 47(1) 
u l-
Artikolu 66(3), 
ir-Regola 
30(2)(a) u r-
Regola 42)

EUR 1 275
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15. Miżata għat-
tiġdid tat-tieni 
klassi ta’ prodotti 
u servizzi għal 
marka kollettiva 
(l-Artikolu 47(1) 
u l-
Artikolu 66(3), 
ir-Regola 
30(2)(b) u r-
Regola 42)

EUR 100

15a. Miżata għat-
tiġdid tat-tielet 
klassi ta’ prodotti 
u servizzi għal 
marka kollettiva 
(l-Artikolu 47(1) 
u l-
Artikolu 66(3), 
ir-Regola 
30(2)(b) u r-
Regola 42)

EUR 150

15b. Miżata għat-
tiġdid ta’ kull 
klassi ta’ prodotti 
u servizzi li 
jaqbżu tlieta għal 
marka kollettiva 
(l-Artikolu 47(1) 
u l-
Artikolu 66(3), 
ir-Regola 
30(2)(b) u r-
Regola 42)

EUR 300

16. Miżata 
addizzjonali għal 
ħlas tard tal-
miżata tat-tiġdid 
jew sottomissjoni 
tard tat-talba 
għal tiġdid (l-
Artikolu 47(3), 
ir-Regola 
30(2)(c))

25 % tal-miżata 
tat-tiġdid li 
titħallas tard, 
soġġett għal 
massimu ta’ 
EUR 1150

17. Miżata għall-
applikazzjoni 

EUR 700
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għal revoka jew 
għal 
dikjarazzjoni ta’ 
invalidità (l-
Artikolu 56(2), 
ir-Regola 39(1))
18. Miżata għal 
appell 
(Artikolu 60, 
Regola 49(3))

EUR 800

19. Miżata għall-
applikazzjoni għa 
restitutio in 
integrum 
(Artikolu 81(3))

EUR 200

20. Miżata għall-
applikazzjoni 
għall-konverżjoni 
ta’ applikazzjoni 
ta’ marka 
kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea 
jew marka 
kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea 
(l-
Artikolu 113(1), 
flimkien ukoll 
mal-
Artikolu 159(1); 
Ir-Regola 45(2), 
flimkien ukoll 
mar-Regola 
123(2))

EUR 200

(a) 
f'applikazzjoni 
għal marka 
kummerċjali 
nazzjonali
(b) 
f’deżinjazzjoni 
ta’ Stati Membri 
skont il-Ftehim 
ta’ Madrid
21. Miżata għall- EUR 400
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kontinwazzjoni 
tal-proċedimenti 
(Artikolu 82(1))
22. Miżata għad-
dikjarazzjoni tad-
diviżjoni ta’ 
marka 
kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea 
(l-Artikolu 49(4) 
jew applikazzjoni 
għal marka 
kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea 
(Artikolu 44(4)):

EUR 250

Miżata għall-
applikazzjoni 
għar-
reġistrazzjoni ta’ 
liċenzja jew dritt 
ieħor rigward 
marka 
kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea 
(l-
Artikolu 162(2)(c
), ir-Regola 
33(2)) jew 
applikazzjoni 
għal marka 
kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea 
(Artikolu 157(2)(
d), Regola 33(4)):

EUR 200 għal 
kull 
reġistrazzjoni, 
iżda, fejn tkun 
multipla 
it-talbiet jiġu 
sottomessi
fl-istess 
applikazzjoni jew 
fl-istess ħin, 
sabiex ma 
jinqabiżx it-total 
ta’ EUR 1000

(a) għoti ta’ 
liċenzja;
(b) trasferiment 
ta’ liċenzja;
(c) ħolqien ta’ 
jeddijiet reali;
(d) trasferiment 
ta’ jeddijiet reali;
(e) imposta fuq l-
eżekuzzjoni;
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24. Miżata għall-
kanċellament tar-
reġistrazzjoni ta’ 
liċenzja jew dritt 
ieħor 
(Artikolu 162(2)(
e), Regola 35(c))

EUR 200 għal 
kull 
kanċellament, 
iżda, fejn jiġu 
sottomessi talbiet 
multipli
fl-istess 
applikazzjoni jew 
fl-istess ħin, 
sabiex ma 
jinqabiżx total ta’ 
EUR 1000

25. Miżata għall-
alterazzjoni ta’ 
marka 
kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea 
rreġistrata 
(Artikolu 162(2)(
f), Regola 25(2))

EUR 200

26. Miżata għall-
ħruġ ta’ kopja 
tal-applikazzjoni 
għal marka 
kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea 
(l-Artikolu 162 
(2)(j), ir-Regola 
89(5)), kopja taċ-
ċertifikat tar-
reġistrazzjoni (l-
Artikolu 162(2)(b
), ir-Regola 
24(2)), jew estratt
mir-reġistru 
(Artikolu 162(2)(
g), Regola 84(6)):
(a) kopja mhux 
iċċertifikata jew 
estratt;

EUR 10

(b) kopja 
ċċertifikata jew 
estratt

EUR 30

27. Miżata għall-
ispezzjoni tal-

EUR 30
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fajls 
(Artikolu 162 
(2)(h), Regola 89 
(1))
28. Miżata għall-
ħruġ ta’ kopji ta’ 
dokumenti ta’ 
fajls
(Artikolu 162(2)(i
), Regola 89(5)):
(a) kopja mhux 
iċċertifikata;

EUR 10

(b) kopja 
ċċertifikata;

EUR 30

apparti għal kull 
paġna, għal iżjed 
minn 10 

EUR 1

29. Miżata għall-
komunikazzjoni 
ta’ informazzjoni 
f’fajl 
(Artikolu 162(2)(
k), Regola 90)

EUR 10

30. Miżata għar-
reviżjoni tad-
determinazzjoni 
tal-ispejjeż 
proċedurali li 
jkollhom jiġu 
rimborżati 
(Artikolu 162(2)(l
), Regola 94(4))

EUR 100

31. Miżata għall-
iffajljar ta’ 
applikazzjoni 
internazzjonali 
fl-Aġenzija 
(Artikolu 147(5))

EUR 300

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura tal-miżati hija element importanti tas-sistema tal-marki kummerċjali tal-UE. It-
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tabella li tinsab fir-Regolament (KE) Nru 2869/95 (inkluż il-proposti tal-Kummissjoni għal 
tibdil u referenzi aġġornati) għaldaqstant tiġi inkorporata fir-Regolament (KE) 
Nru 207/2009. Id-deċiżjoni dwar jekk id-dispożizzjonijiet l-oħra inklużi fir-Regolament (KE) 
Nru 2869/95 għandhomx jiġu inkorporati jew le fir-Regolament (KE) Nru 207/2009 jew 
għandhomx jiġu rregolati b’atti ddelegati se tittieħed fil-qafas tal-proċedura skont ir-Regola 
37a. 

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 127
Regolament (KE) Nru 207/2009 
Artikolu 165a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-2019, u kull ħames snin minn 
hemm’ il quddiem, il-Kummissjoni 
għandha tikkummissjona evalwazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

1. Sal-2019, u kull ħames snin minn hemm 
’il quddiem, il-Kummissjoni għandha 
tevalwa l-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-evalwazzjoni u għandha tkun kapaċi tagħżel 
jekk twettaqx l-evalwazzjoni hija stess jew jekk għandhiex tikkummissjona evalwazzjoni.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 2868/95

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Ir-Regolament (KE) Nru 2868/95 huwa 
emendat kif ġej:
(1) Ir-Regola 4 titħassar;
(2) L-Artikolu 30(2) huwa mħassar;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Billi l-istruttura tal-miżati għandha tiġi rregolata b’mod dirett fir-Regolament, l-Artikoli 
rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 2869/95 dwar il-miżati għandhom jiġu rrevokati. Rigward 
l-emendi dwar l-Artikolu 26(2) u l-Artikolu 47(1a).

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 1b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 2869/95

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1b
Ir-Regolament (KE) Nru 2869/95 hu 
mħassar.
Referenzi għar-Regolament imħassar 
għandhom jitqiesu bħala referenzi għal 
dan ir-Regolament u għandhom jinqraw 
skont it-tabella ta’ korrelazzjoni li tinsab 
fl-Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-istruttura tal-miżati għandha tiġi rregolata b’mod dirett fir-Regolament, ir-Regolament 
(KE) Nru 2869/95 dwar il-miżati għandu jitħassar. Id-deċiżjoni dwar jekk id-dispożizzjonijiet 
inklużi fir-Regolament (KE) Nru 2869/95 li ma jikkonċernawx l-ammont ta’ miżati 
għandhomx jiġu inkorporati jew le fir-Regolament (KE) Nru 207/2009 jew għandhomx jiġu 
rregolati b’atti ddelegati se tittieħed fil-qafas tal-proċedura skont ir-Regola 37a.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta li ilha mistennija għal reviżjoni tas-sistema ta’ marka kummerċjali fl-Ewropa ġiet 
ippreżentata mill-Kummissjoni tard f’Marzu tal-2013 wara li saret ħidma fuq il-proposta għal 
perjodu ta’ bosta snin. Ir-rapporteur tiegħek impenja ruħu li jaħdem b’ħiltu kollha sabiex 
jadotta dawn il-proposti waqt il-leġiżlatura attwali iżda jrid ifakkar li l-ħin limitat disponibbli
mhux se jiffaċilita dan il-kompitu. Ma jistax ikun hemm kompromessi dwar il-kwalità tal-
proċess leġiżlattiv u l-opportunità li din ir-reviżjoni tipprovdi għall-modernizzazzjoni tas-
sistema tal-marki kummerċjali fl-Ewropa m’għandhiex tintilef sabiex jintlaħaq ftehim 
espedjenti bejn l-istituzzjonijiet. Madankollu, ir-rapporteur tiegħek irċieva appoġġ mingħand 
il-bord fil-Kumitat għall-Affarijiet Legali għal skeda taż-żmien ambizzjuża. Iż-żmien limitat li 
kien disponibbli għall-abbozzar ta’ dan ir-rapport fid-dawl ta’ din l-iskeda taż-żmien se 
jimplika li dan ir-rapport ikopri l-parti l-kbira tal-kwistjonijiet ewlenin fejn ikun hemm ħtieġa 
ta’ emendi fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Madankollu, ir-rapporteur tiegħek jirriserva d-
dritt li jirritorna iżjed tard b’emendi u proposti addizzjonali dwar suġġetti li ma ġewx inklużi 
f’dan ir-rapport. 

Sommarju

Is-sistema tal-marka kummerċjali tal-Unjoni Ewropea u l-UASI ilha teżisti għal iżjed minn 
15-il sena u huwa raġonevoli li ssir reviżjoni tar-regoli eżistenti għat-titjib tas-sistema li kisbet 
suċċessi kbar. Waqt dawn is-snin l-UASI kiber u sar aġenzija effikaċi li tiffunzjona tajjeb 
b’għan ċar tal-missjoni tagħha sabiex tgħin lill-komunità tal-marki kummerċjali u d-disinji fl-
Ewropa. Iż-żieda ta’ kompiti ġodda bħall-Osservatorju dwar il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali u l-bażijiet tad-dejta dwar xogħlijiet orfni hija prova tal-fiduċja li hemm fl-
Aġenzija kemm mill-koleġiżlaturi kif ukoll mill-Kummissjoni. 

Ir-reviżjoni attwali tirrikjedi, fid-dawl tar-rapporteur tiegħek, li jsir tibdil fil-governanza tal-
UASI bil-għan li jiġu ggarantiti t-tkomplija tal-indipendenza, il-faċilità tal-użu min-naħa tal-
utenti u l-kompetenza li kkaratterizzaw lill-Aġenzija sa issa.

Huwa importanti li jiġi nnotat li l-Aġenzija la hija purament Stat Membru, la hija 
Kummissjoni u lanqas aġenzija tal-Parlament iżda aġenzija tal-Unjoni Ewropea. 
Effettivament għandhom isiru tibdiliet fil-governanza, prinċipalment permezz tal-gwida 
offruta mill-Approċċ Komuni dwar l-Aġenziji Ddeċentralizzati.

Il-kwistjoni tal-miżati għall-marki kummerċjali tal-Unjoni Ewropea hija marbuta mill-qrib 
mal-kapaċità tal-Aġenzija li twettaq id-dmirijiet tagħha. Għaldaqstant hawnhekk ir-rapporteur 
tiegħek se jsostni li din hija kwistjoni tant relatata mal-governanza ewlenija tal-Aġenzija u l-
kapaċità min-naħa tal-Aġezija li twettaq il-kompiti tagħha li għandha tiġi rregolata fl-att 
bażiku pjuttost milli permezz ta’ att iddelegat. 

Dwar il-kwistjonijiet sostantivi tal-liġi l-Kummissjoni pproponiet għadd ta’ tibdil, li l-parti l-
kbira minnhom ir-rapporteur tiegħek jaqbel magħhom, għalkemm għad kemm lok għal titjib. 

L-isem tal-Aġenzija

Ir-rapporteur tiegħek jinnota li l-isem attwali tal-Aġenzija, "Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni 
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fis-Suq Intern”, huwa magħruf tajjeb u stabbilit sew fost il-komunità tal-marki kummerċjali 
fl-Ewropa u lil hinn minnha. Madankollu mhuwiex isem partikolarment loġiku għal dawk il-
persuni mingħajr għarfien preċedenti tal-uffiċċji li jkunu qed ifittxu jirreġistraw marka 
kummerċjali jew disinn. Għaldaqstant jidher li r-reviżjoni attwali hija opportunità tajba sabiex 
jingħata isem ġdid lill-Aġenzija. L-isem propost mill-Kummissjoni (“Aġenzija tal-Marki 
Kummerċjali u d-Disinji tal-Unjoni Ewropea”) madankollu ma jkoprix il-firxa wiesgħa ta’ 
kompiti fdati lill-Aġenzija. L-Aġenzija diġà tospita l-Osservatorju dwar il-ksur tad-drittijiet 
tal-prorpjetà intellettwali kif ukoll ir-reġistru tax-xogħlijiet orfni rikonoxxuti. Fil-ġejjieni 
jistgħu jiġu previsti wkoll funzjonijiet addizzjonali, bħar-reġistrazzjoni tal-indikaturi 
ġeografiċi u kompiti possibbli marbuta mal-proposta leġiżlattiva li jmiss dwar il-protezzjoni 
tas-sigrieti kummerċjali, li jitsgħu jiżdiedu mal-kompiti tal-Aġenzija. Għaldaqstant jista’ jkun 
utli li jinsab isem għal perjodu twil għall-Aġenzija li jkun dejjiemi waqt li tingħata ċarezza 
lill-utenti dwar il-kompiti tagħha. Għaldaqstant ir-rapporteur tiegħek jipproponi li l-isem il-
ġdid tal-Aġenzija jkun l-“Aġenzija għall-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea”. 

Definizzjonijiet

Ir-rapporteur tiegħek jissuġġerixxi bidla żgħira fil-proposta tal-Kummissjoni dwar it-
terminoloġija fid-definizzjonijiet. Pjuttost milli jinbidel l-isem minn marki kummerċjali 
“Komunitarji” għal marki kummerċjali “Ewropej” għandhom jissemmew marki kummerċjali 
“tal-Unjoni Ewropea”. Ir-raġuni ewlenija għal dan huwa li t-terminu “Unjoni Ewropea” 
jiddeskrivi b’iktar preċiżjoni ż-żona territorjali tal-protezzjoni. Għandu jiġi nnotat ukoll li l-
użu tat-terminu “Ewropej”, pereżempju fl-isfera tal-brevetti, jirreferi għal pakkett ta’ drittijiet 
nazzjonali (li issa ġew estiżi għall-brevetti Ewropej b’effett unitarju). Billi l-marka 
kummerċjali Ewropea hija titolu tal-UE ikun aħjar li tingħata isem xieraq fid-dawl ta’ dan.

Kwistjonijiet relatati mal-governanza

Il-governanza tal-Aġenzija inkarigata mir-reġistrazzjonijiet tal-marki kummerċjali ovvjament 
hija parti importanti ħafna minn dan il-pakkett leġiżlattiv. Minkejja li l-Kummissjoni 
ġeneralment ippreżentat proposti tajbin f’dan il-qasam, hemm ħtieġa għal kalibrazzjoni 
importanti dwar għadd ta’ punti.

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

L-Approċċ Komuni jipprovdi għal rappreżentanti tal-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-
Parlament Ewropew fil-bords ta’ tmexxija tal-aġenziji. Madankollu, il-Kummissjoni fil-
proposta tagħha naqset milli tinkludi lill-Parlament Ewropew mill-bord ta’ tmexxija. Ir-
rapporteur tiegħek jissuġġerixxi li dan jiġi korrett skont id-dispożizzjonijiet tal-Approċċ 
Komuni.

Bord Eżekuttiv

L-Approċċ Komuni jipprovdi l-possibbiltà li jiġi inkluż bord eżekuttiv fil-bordijiet ta’ 
tmexxija tal-aġenziji f’każijiet fejn dan ikun jista’ jipprovdi iżjed effiċjenza. Madankollu 
jidher li ma hemm l-ebda evidenza konkreta li dan il-livell żejjed ta’ burokrazija 
amministrattiva jkun jista’ jżid l-effiċjenza f’dan il-każ. Ir-rapporteur tiegħek, għaldaqstant, 
jissuġġerixxi t-tħassir taż-żieda ta’ bord eżekuttiv.
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-L-għażla tad-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija (u d-deputati)

Il-Kummissjoni pproponiet li d-direttur eżekuttiv għandu jiġi elett mill-bord ta’ tmexxija minn 
lista ta’ kandidati proposti mill-Kummissjoni. Ir-rapporteur tiegħek ma jaqbilx li l-
Kummissjoni tingħata setgħa ta’ veto fuq kwalunkwe isem li għandu jiġi propost għall-kariga 
u jqis li l-bord ta’ tmexxija għandu jkollu l-kumitat tiegħu intern ta’ qabel l-għażla magħmul 
minn membri mit-tliet istituzzjonijiet kollha sabiex tiġi ppreżentata lista ta’ mill-inqas tliet 
kandidati lill-bord sħiħ. B’mod simili, ir-rapporteur tiegħek jipproponi li d-dritt ta’ veto 
propost għall-Kummissjoni dwar il-ħatra mill-ġdid tad-direttur eżekuttiv jitħassar.

Proġetti ta’ kooperazzjoni bejn l-Aġenzija u l-Istati Membri

Ir-rapporteur tiegħek jaqbel fil-prinċipju mal-proposti mressqa mill-Kummissjoni f’dan il-
qasam, b’għadd ta’ bidliet sabiex tiżdied il-flessibbiltà. Il-lista ta’ oqsma li fihom jistgħu jiġu 
konklużi proġetti m’għandhiex, pereżempju, tkun eżawstiva iżda miftuħa sabiex tippermetti li 
jkun hemm proġetti f’oqsma mhux previsti waqt il-proċess ta’ abbozzar. Il-parteċipazzjoni 
attiva tal-utenti għandha wkoll tiġi ggarantita b’mod ċar. Waqt li hemm qbil mal-opinjoni tal-
Kummissjoni li l-Istati Membri kollha għandhom jipparteċipaw fil-proġetti, jidher li jkun 
raġonevoli li l-Istati Membri ma jiġux sfurzati jadottaw riżultati ta’ proġetti komuni f’każijiet 
fejn l-Istati Membri jkunu tal-opinjoni li diġà għandhom sistemi jew miżuri aqwa stabbiliti. 
Fil-fatt, dan l-approċċ jista’ jnaqqas l-għadd ta’ proġetti ta’ kooperazzjoni possibbli jekk l-
Istati Membri jimblukkaw oħrajn milli jipparteċipaw fi proġetti minħabba l-biża’ li jkollhom
jadottaw ir-riżultat. 

Miżati

Il-Kummissjoni pproponiet li l-miżati jiġu rregolati bl-użu ta’ atti ddelegati. Skont ir-
Regolament attwali huma stabbiliti f’regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
adottat fil-komitoloġija. Il-miżati applikati għas-sistema tal-marki kummerċjali tal-Unjoni 
jirrappreżentaw aspett ċentrali għall-funzjonament tas-sistema kollha tal-marki kummerċjali 
Ewropej. Mill-bidu tas-sistema dawn il-miżati ġew riveduti darbtejn biss, wara dibattiti 
politiċi sinifikanti. Għaldaqstant ma jkunx xieraq li dawn il-miżati jiġu stabbiliti f’att 
iddelegat u lanqas ma jkun xieraq li dan isir f’att ta’ implimentazzjoni, li jwassal ir-rapporteur 
tiegħek għall-konklużjoni li l-miżati għandhom jiġu stabbiliti fl-att bażiku. Sabiex titwettaq 
din il-bidla pjuttost ikkomplikata fil-proposta, ir-rapporteur tiegħek inkluda r-regolament ta’ 
implimentazzjoni attwali mal-proposti għall-emenda ta’ dan l-att propost fil-proċedura tal-
komitoloġija mill-Kummissjoni fir-Regolament. Dan m’għandux jitqies bħala approvazzjoni 
impliċita tal-aspetti kollha ta’ din il-proposta u r-rapporteur tiegħek jirriserva d-dritt li 
jipproponi emendi speċifiċi oħra rigward dan.

Rigward il-miżati, ir-rapporteur tiegħek huwa tal-opinjoni li l-miżati miġbura mill-Aġenzija la 
għandhom iservu għall-finanzjament tas-sistema nazzjonali (jew tabilħaqq tal-baġits 
inġenerali) tal-Istati Membri u lanqas tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Id-dħul tal-
Aġenzija pjuttost għandu jiġi investit mill-ġdid sabiex jiġġarantixxi l-eċċellenza tal-Aġenzija, 
u t-tieni nett sabiex jippromwovi proġetti li jippromwovu l-armonizzazzjoni, il-konverġenza u 
l-eċċellenza tal-protezzjoni tal-Proprjetà Intellettwali fl-Ewropa.

Atti ddelegati 
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Ir-rapporteur tiegħek jinnota li hemm għadd kbir ta’ atti ddelegati fil-proposta magħmula 
mill-Kummissjoni. Jidher pjuttost ċar li numru minnhom imorru lil hinn minn dak li għandu 
jitqies bħala aċċettabbli bħala atti ddelegati, b’mod speċjali jekk jiġi kkunsidrat li s-suġġetti u 
l-ambitu ta’ ħafna mid-delegazzjonijiet issuġġeriti jirrigwardaw elementi essenzjali u jagħtu 
lill-Kummissjoni marġni wiesa’ wisq għall-apprezzament. Dan jikkonċerna l-Premessi 24-26, 
29, 31-34, 36, 38 u 44-46, u l-Artikoli 24a, 35a, 39, 45a, 49a, 57a, 65a, 74a, 74k, 79, 79a, 83, 
89, 93a, 114, 114a, 128, 144a, 145, 161a u 163a proposti.

Minflok ma jiġu ttrattati dawn il-kwistjonijiet diġà f’dan ir-rapport, ir-rapporteur tiegħek 
jissuġġerixxi li jiġu mmaniġġjati skont il-proċedura fl-Artikolu 37a fejn il-Kumitat għall-
Affarijiet Legali jista’ jħejji opinjoni dwar l-objettivi, il-kontenut, l-ambitu u d-dewmien tad-
delegazzjonijiet, u dwar il-kundizzjonijiet li għalihom huma soġġetti. Din l-opinjoni għandha 
tanalizza wkoll il-konsegwenzi tat-trasferiment tas-sustanza tar-regolament ta’ 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-miżati għall-att bażiku, kif deskritt fil-qosor hawn 
fuq, kif ukoll miżuri ta’ implimentazzjoni oħra meħuda qabel abbażi tar-Regolament.

Miżuri ta’ infurzar

Il-Kummissjoni pproponiet li tiġi introdotta dispożizzjoni dwar l-importazzjonijiet fejn dak li 
jikkonsenja biss jaġixxi għal skopijiet kummerċjali u fejn ir-riċevitur, pereżempju, ikun 
ċittadin individwali. B’kunsiderazzjoni tal-ħtieġa li titwaqqaf il-falsifikazzjoni tal-prodotti, id-
dispożizzjoni hija meqjusa bħala meħtieġa iżda għandha tkun limitata għall-prodotti 
ffalsifikati. 

Barra dan il-Kummissjoni pproponiet dispożizzjoni dwar il-prodotti fi tranżitu. Minkejja l-fatt 
li hemm ħtieġa li l-prodotti ffalsifikati ma jitħallewx jidħlu fis-Suq Intern, il-proposta tista' 
tfixkel ukoll il-kummerċ internazzjonali leġittimu. Għaldaqstant ir-rapporteur tiegħek 
jissuġġerixxi għadd ta’ tibdil sabiex tiġi żgurata proposta iktar ibbilanċjata.


