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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Proposta għandha l-għan li tiżgura l-qafas legali għall-parteċipazzjoni effettiva tal-UE fl-
Unjoni ta' Lisbona tad-WIPO, ladarba l-UE tkun saret parti kontraenti fl-Att ta' Ġinevra. Ir-
rapporteur jilqa' l-proposta attwali li qed issir f'kuntest ġeopolitiku diffiċli fejn l-ostakli fil-
fora multilaterali sfortunatament inaqqsu l-perspettiva ta' avvanzi sinifikanti fil-protezzjoni 
tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi. Il-proposta tiffoka fuq diversi aspetti u, fost l-oħrajn, 
tenfasizza l-kwistjonijiet li ġejjin:

1. Se jkun hemm vantaġġi sinifikanti marbuta mas-sħubija tal-UE fl-Att ta' Ġinevra. Ir-
rapporteur jilqa' l-firxa potenzjali estiża għall-protezzjoni li l-Att ta' Ġinevra joffri lill-
Indikazzjonijiet Ġeografiċi Ewropej; barra minn hekk, wara l-adeżjoni mal-Att ta' 
Ġinevra, l-Unjoni tista' tkompli tfittex protezzjoni għall-Indikazzjonijiet Ġeografiċi 
permezz ta' ftehimiet bilaterali mas-sħab kummerċjali li (għadhom) mhumiex parti 
mill-Att ta' Ġinevra.

2. Ir-rapporteur jixtieq jinsisti wkoll dwar il-kompatibbiltà tal-proposta kurrenti mal-
Ftehim TRIPS tad-WTO, fid-dawl ta' tnaqqis potenzjali fil-futur.

3. Jenħtieġ li l-UE tippreżenta lista tal-GI magħżula mil-listi ta' Indikazzjonijiet 
Ġeografiċi tal-UE stabbiliti. Din il-lista jenħtieġ li tiġi stabbilita f'konsultazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri u mal-partijiet interessati rilevanti, u tista' tiġi adattata iktar 
tard biex tirrifletti l-ħtiġijiet ġodda tas-suq.

4. Fil-prinċipju, il-GI tal-UE se jkollhom protezzjoni rapida, ta' livell għoli u definittiva 
fil-partijiet kollha preżenti u futuri għall-Att ta' Ġinevra, filwaqt li għandhom 
reputazzjoni miżjuda tal-GI tal-UE permezz tar-reġistru multilaterali u minħabba l-
firxa ġeografika wiesgħa ta' protezzjoni skont l-Att ta' Ġinevra.

5. Seba' Stati Membri huma membri tal-Unjoni ta' Lisbona u bħala tali aċċettaw il-
protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' pajjiżi terzi. Perjodu tranżitorju huwa 
meħtieġ biex jiġu ssodisfati l-obbligi internazzjonali li wieħed jassumi qabel l-
adeżjoni tal-Unjoni mal-Att ta' Ġinevra.

Ir-rapporteur jaqbel, b'mod ġenerali, ma' dawn l-aġġustamenti bl-eċċezzjoni tal-emendi li 
ġejjin.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala 
l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Sabiex l-Unjoni tkun tista' teżerċita (1) Sabiex l-Unjoni tkun tista' teżerċita 
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bis sħiħ il-kompetenza esklussiva tagħha 
fir-rigward tal-politika kummerċjali 
komuni tagħha, se ssir parti kontraenti 
għall-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona 
dwar id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-
Indikazzjonijiet Ġeografiċi ("l-Att ta' 
Ġinevra")2 skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
(UE).../...3 Il-partijiet kontraenti għall-Att 
ta' Ġinevra huma membri ta' Unjoni 
Speċjali maħluqa bil-Ftehim ta' Lisbona 
għall-Protezzjoni ta' Denominazzjonijiet ta' 
Oriġini u r-Reġistrazzjoni Internazzjonali 
tagħhom4 ("l-Unjoni Speċjali"). Skont l-
Artikolu 3 tad-Deċiżjoni (UE).../..., l-
Unjoni għandha tkun rappreżentata mill-
Kummissjoni fl-Unjoni Speċjali.

bis sħiħ il-kompetenza esklussiva tagħha 
fir-rigward tal-politika kummerċjali 
komuni tagħha, u b'kompatibbiltà sħiħa 
mal-impenji tagħha skont il-Ftehim dwar 
id-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali 
Relatati mal-Kummerċ (TRIPS) tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, se 
ssir parti kontraenti għall-Att ta' Ġinevra 
tal-Ftehim ta' Lisbona dwar id-
Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-
Indikazzjonijiet Ġeografiċi ("l-Att ta' 
Ġinevra")2 skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
(UE).../...3 Il-partijiet kontraenti għall-Att 
ta' Ġinevra huma membri ta' Unjoni 
Speċjali maħluqa bil-Ftehim ta' Lisbona 
għall-Protezzjoni ta' Denominazzjonijiet ta' 
Oriġini u r-Reġistrazzjoni Internazzjonali 
tagħhom4 ("l-Unjoni Speċjali"). Skont l-
Artikolu 3 tad-Deċiżjoni (UE).../..., l-
Unjoni għandha tkun rappreżentata mill-
Kummissjoni fl-Unjoni Speċjali.

__________________ __________________

2

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/
en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/
en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 ĠU L […], […], p. […]. 3 ĠU L […], […], p. […].

4

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Wara l-adeżjoni tal-Unjoni mal-Att 
ta' Ġinevra, jenħtieġ li bħala l-ewwel pass, 
il-Kummissjoni tippreżenta applikazzjoni 
mal-Bureau Internazzjonali tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà 
Intellettwali ("il-Bureau Internazzjonali") 
għar-reġistrazzjoni fir-reġistru tagħhom ta' 
lista ta' indikazzjonijiet ġeografiċi li 
joriġinaw u huma protetti fit-territorju tal-

(4) Wara l-adeżjoni tal-Unjoni mal-Att 
ta' Ġinevra, jenħtieġ li bħala l-ewwel pass, 
il-Kummissjoni tippreżenta applikazzjoni 
mal-Bureau Internazzjonali tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà 
Intellettwali ("il-Bureau Internazzjonali") 
għar-reġistrazzjoni fir-reġistru tagħhom ta' 
lista ta' indikazzjonijiet ġeografiċi li 
joriġinaw u huma protetti fit-territorju tal-
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Unjoni ("ir-Reġistru Internazzjonali"). Kif 
inhu l-każ għal xi ftehimiet bilaterali u 
reġjonali tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi, jenħtieġ li l-
kriterji għall-istabbiliment ta' lista bħal din 
iqisu b'mod partikolari l-valur tal-
produzzjoni u l-valur tal-esportazzjoni, il-
protezzjoni skont ftehimiet oħra kif ukoll l-
użu ħażin attwali jew potenzjali fil-pajjiżi 
terzi kkonċernati.

Unjoni ("ir-Reġistru Internazzjonali"), 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri, l-assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u 
l-produtturi kkonċernati. Dik il-lista 
jenħtieġ li tinkludi, sa fejn ikun possibbli, 
indikazzjonijiet ġeografiċi diġà rreġistrati 
mill-Istati Membri li kienu partijiet 
kontraenti għall-Unjoni Speċjali qabel l-
adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Att ta' 
Ġinevra. Barra minn hekk, kif inhu l-każ 
għal xi ftehimiet bilaterali u reġjonali tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi, jenħtieġ li l-
kriterji għall-istabbiliment ta' lista bħal din 
iqisu b'mod partikolari l-valur tal-
produzzjoni u l-valur tal-esportazzjoni, il-
protezzjoni skont ftehimiet oħra kif ukoll l-
użu ħażin attwali jew potenzjali fil-pajjiżi 
terzi kkonċernati.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġi żgurat li indikazzjonijiet 
ġeografiċi addizzjonali protetti u reġistrati 
fl-Unjoni jkunu reġistrati fir-Reġistru 
Internazzjonali, huwa xieraq li fi stadju 
aktar tard, il-Kummissjoni tkun awtorizzata 
tippreżenta applikazzjonijiet għar-
reġistrazzjoni internazzjonali ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi addizzjonali 
bħal dawn, fuq l-inizjattiva tagħha jew fuq 
talba ta' Stat Membru jew ta' grupp ta' 
produtturi interessati jew, f'każijiet 
eċċezzjonali, wara talba ta' produttur 
wieħed.

(5) Sabiex jiġi żgurat li indikazzjonijiet 
ġeografiċi addizzjonali jew futuri protetti u 
reġistrati fl-Unjoni jkunu reġistrati fir-
Reġistru Internazzjonali, inkluża l-
possibbiltà tal-estensjoni tal-protezzjoni 
għal indikazzjonijiet ġeografiċi għal 
prodotti mhux agrikoli, huwa xieraq li fi 
stadju aktar tard, il-Kummissjoni tkun 
awtorizzata tippreżenta applikazzjonijiet 
għar-reġistrazzjoni internazzjonali ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi addizzjonali 
bħal dawn, fuq l-inizjattiva tagħha jew, 
f'każijiet ta' indikazzjonijiet ġeografiċi 
mhux agrikoli, fuq talba ta' Stat Membru 
jew ta' grupp ta' produtturi interessati jew, 
f'każijiet eċċezzjonali, fuq talba ta' 
produttur wieħed. L-adeżjoni tal-Unjoni 
mal-Att ta' Ġinevra ma tippreġudikax il-
protezzjoni kurrenti u futura tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi fi ftehimiet 
bilaterali ta' kummerċ ħieles. F'dan ir-
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rigward, il-Kummissjoni jenħtieġ li tuża 
mekkaniżmu regolari biex tikkonsulta lill-
Istati Membri, lill-assoċjazzjonijiet tal-
kummerċ u lill-produtturi Ewropej sabiex 
tistabbilixxi djalogu fluwidu mal-partijiet 
interessati.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jidher li hu ekwu li t-tariffi li 
għandhom jitħallsu skont l-Att ta' Ġinevra 
u r-Regolamenti Komuni għall-
preżentazzjoni ta' applikazzjoni mal-
Bureau Internazzjonali għar-reġistrazzjoni 
internazzjonali ta' indikazzjoni ġeografika 
kif ukoll it-tariffi li għandhom jitħallsu fir-
rigward ta' entrati oħra fir-Reġistru 
Internazzjonali u għall-forniment ta' 
estratti, attestazzjonijiet jew informazzjoni 
oħra dwar il-kontenut ta' din ir-
reġistrazzjoni internazzjonali jenħtieġ li 
jitħallsu mill-Istat Membru li minnu 
toriġina l-indikazzjoni ġeografika. Dan 
jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għal 
kwalunkwe deċiżjoni tal-Istat Membru li 
jfittex rimborż ta' dawk it-tariffi mill-
grupp ta' produtturi jew produttur uniku 
li juża l-indikazzjoni ġeografika li għaliha 
tkun mitluba r-reġistrazzjoni 
internazzjonali.

(9) Jidher li hu ekwu li t-tariffi li 
għandhom jitħallsu skont l-Att ta' Ġinevra 
u r-Regolamenti Komuni għall-
preżentazzjoni ta' applikazzjoni mal-
Bureau Internazzjonali għar-reġistrazzjoni 
internazzjonali ta' indikazzjoni ġeografika 
kif ukoll it-tariffi li għandhom jitħallsu fir-
rigward ta' entrati oħra fir-Reġistru 
Internazzjonali u għall-forniment ta' 
estratti, attestazzjonijiet jew informazzjoni 
oħra dwar il-kontenut ta' din ir-
reġistrazzjoni internazzjonali jenħtieġ li 
jitħallsu mill-Istat Membru li minnu 
toriġina l-indikazzjoni ġeografika.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini ta' dan ir-Regolament, 
denominazzjonijiet ta' oriġini, inklużi 
"denominazzjonijiet ta' oriġini" kif definiti 
bir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 u bir-

Għall-fini ta' dan ir-Regolament, 
denominazzjonijiet ta' oriġini, inklużi 
"denominazzjonijiet ta' oriġini" kif definiti 
bir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 u bir-
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Regolament (UE) Nru 1308/2013, u 
indikazzjonijiet ġeografiċi, minn issa 'l 
quddiem it-tnejn jissejħu "indikazzjonijiet 
ġeografiċi".

Regolament (UE) Nru 1308/2013, u 
indikazzjonijiet ġeografiċi, minn issa 'l 
quddiem it-tnejn jissejħu "indikazzjonijiet 
ġeografiċi, kemm dawk agrikoli kif ukoll 
mhux agrikoli".

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mal-adeżjoni tal-Unjoni fl-Att ta' Ġinevra, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Bureau Internazzjonali tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali ("il-
Bureau Internazzjonali") applikazzjonijiet 
għar-reġistrazzjoni internazzjonali ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi protetti u 
reġistrati skont id-dritt tal-Unjoni u li 
jirrelataw ma' prodotti li joriġinaw fl-
Unjoni skont l-Artikolu 5(1) u (2) tal-Att 
ta' Ġinevra.

Mal-adeżjoni tal-Unjoni fl-Att ta' Ġinevra, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Bureau Internazzjonali tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali ("il-
Bureau Internazzjonali") applikazzjonijiet 
għar-reġistrazzjoni internazzjonali ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi protetti u 
reġistrati skont id-dritt tal-Unjoni u li 
jirrelataw ma' prodotti li joriġinaw fl-
Unjoni, jew fuq talba ta' Stat Membru jew 
ta' grupp ta' produtturi interessati, f'każ 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi mhux 
agrikoli skont l-Artikolu 5(1) u (2) tal-Att 
ta' Ġinevra.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxi l-lista tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi msemmija fl-
ewwel paragrafu, skont il-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 13(2).

Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxi l-lista tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi msemmija fl-
ewwel paragrafu, skont il-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 13(2). Il-lista 
għandha tinkludi, sa fejn hu possibbli, 
indikazzjonijiet ġeografiċi Ewropej diġà 
reġistrati fir-Reġistru Internazzjonali 
mill-Istati Membri li kienu partijiet 
kontraenti għall-Unjoni Speċjali qabel l-
adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Att ta' 
Ġinevra.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiġi stabbilita l-lista msemmija fit-
tieni paragrafu, il-Kummissjoni għandha 
tqis, b'mod partikolari, dan li ġej:

Sabiex tiġi stabbilita l-lista msemmija fit-
tieni paragrafu, il-Kummissjoni għandha 
tqis, fost oħrajn, dan li ġej:

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-adeżjoni tal-Unjoni fl-Att ta' 
Ġinevra, il-Kummissjoni fuq inizjattiva 
tagħha stess jew wara talba ta' Stat 
Membru jew ta' grupp ta' produtturi 
interessati jew ta' produttur uniku li jużaw 
indikazzjoni ġeografika protetta u 
reġistrata fl-Unjoni, tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni sabiex tippreżenta 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni 
internazzjonali ta' indikazzjoni ġeografika 
protetta u reġistrata skont id-dritt tal-
Unjoni u li tirrelata ma' prodott li joriġina 
fl-Unjoni mal-Bureau Internazzjonali.

Wara l-adeżjoni tal-Unjoni fl-Att ta' 
Ġinevra, il-Kummissjoni għandha, fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta' 
Stat Membru jew ta' grupp ta' produtturi 
interessati jew ta' produttur uniku li jużaw 
indikazzjoni ġeografika, kemm agrikola 
kif ukoll mhux agrikola, protetta u 
reġistrata fl-Unjoni, tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni sabiex tippreżenta 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni 
internazzjonali ta' indikazzjoni ġeografika 
protetta u reġistrata skont id-dritt tal-
Unjoni u li tirrelata ma' prodott li joriġina 
fl-Unjoni mal-Bureau Internazzjonali.
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni 
għandha tuża mekkaniżmu regolari biex 
tikkonsulta lill-Istati Membri, l-
assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u l-
produtturi Ewropej.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Sabiex tivvaluta jekk tippreżentax jew le 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni 
internazzjonali, il-Kummissjoni għandha 
tqis il-kriterji stabbiliti fit-tielet paragrafu 
tal-Artikolu 2. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 13(2).

Kif stipulat fl-ewwel paragrafu ta' dan l-
artikolu, dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 13(2).

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-pubblikazzjoni nnotifikata mill-Bureau 
Internazzjonali skont l-Artikolu 6(4) tal-Att 
ta' Ġinevra dwar l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi reġistrati fir-Reġistru 
Internazzjonali u li fir-rigward tagħhom il-
Parti Kontraenti ta' Oriġini, kif iddefinit 
skont l-Artikolu 1(xv) tal-Att ta' Ġinevra, 
mhijiex Stat Membru, sabiex jiġi 
ddeterminat jekk fihiex l-elementi 
obbligatorji stabbiliti fir-Regola 5(2) tar-
Regolamenti Komuni skont il-Ftehim ta' 
Lisbona u l-Att ta' Ġinevra ("ir-
Regolamenti Komuni")8, u d-dettalji li
jikkonċernaw il-kwalità, ir-reputazzjoni 
jew il-karatteristiċi kif stabbiliti fir-Regola 
5(3) ta' dawk ir-Regolamenti, kif ukoll biex 
jiġi evalwat jekk il-pubblikazzjoni 
tirrelatax ma' prodott li fir-rigward tiegħu 
attwalment tingħata protezzjoni fl-Unjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi. Il-perjodu 
biex issir din il-valutazzjoni m'għandux 
jaqbeż l-erba' xhur u m'għandux jinkludi 
valutazzjoni ta' dispożizzjonijiet speċifiċi 
oħra tal-Unjoni relatati mat-tqegħid fis-suq 
ta' prodotti u, b'mod partikolari, għal 
standards sanitarji u fitosanitarji, l-
istandards tal-kummerċjalizzazzjoni, u t-
tikkettar tal-ikel.

(1) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-pubblikazzjoni nnotifikata mill-Bureau 
Internazzjonali skont l-Artikolu 6(4) tal-Att 
ta' Ġinevra dwar l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi reġistrati fir-Reġistru 
Internazzjonali u li fir-rigward tagħhom il-
Parti Kontraenti ta' Oriġini, kif iddefinit 
skont l-Artikolu 1(xv) tal-Att ta' Ġinevra, 
mhijiex Stat Membru, sabiex jiġi 
ddeterminat jekk fihiex l-elementi 
obbligatorji stabbiliti fir-Regola 5(2) tar-
Regolamenti Komuni skont il-Ftehim ta' 
Lisbona u l-Att ta' Ġinevra ("ir-
Regolamenti Komuni")8, u d-dettalji li 
jikkonċernaw il-kwalità, ir-reputazzjoni 
jew il-karatteristiċi kif stabbiliti fir-Regola 
5(3) ta' dawk ir-Regolamenti, kif ukoll biex 
jiġi evalwat jekk il-pubblikazzjoni 
tirrelatax ma' prodott li fir-rigward tiegħu 
tingħata protezzjoni fl-Unjoni ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi. Il-perjodu biex 
issir din il-valutazzjoni m'għandux jaqbeż 
l-erba' xhur u m'għandux jinkludi 
valutazzjoni ta' dispożizzjonijiet speċifiċi 
oħra tal-Unjoni relatati mat-tqegħid fis-suq 
ta' prodotti u, b'mod partikolari, għal 
standards sanitarji u fitosanitarji, l-
istandards tal-kummerċjalizzazzjoni, u t-
tikkettar tal-ikel.

_________________ _________________

8 Ir-Regolamenti Komuni skont il-Ftehim 8 Ir-Regolamenti Komuni skont il-Ftehim 
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ta' Lisbona u l-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' 
Lisbona kif adottati mill-Assemblea tal-
Unjoni ta' Lisbona fil-11 ta' Ottubru 2017,    
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Dok. WIPOA/57/11 
tal-11 ta' Ottubru 2017

ta' Lisbona u l-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' 
Lisbona kif adottati mill-Assemblea tal-
Unjoni ta' Lisbona fil-11 ta' Ottubru 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Dok. WIPOA/57/11 
tal-11 ta' Ottubru 2017

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jqis kwalunkwe żvilupp futur fil-leġiżlazzjoni tal-UE, pereżempju 
f'termini ta' protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi minbarra dawk agrikoli.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li l-indikazzjoni ġeografika 
reġistrata fir-Reġistru Internazzjonali 
għandha x'taqsam ma' prodott li fir-rigward 
tiegħu l-protezzjoni fl-UE ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi attwalment 
mhix ipprovduta;

(e) li l-indikazzjoni ġeografika 
reġistrata fir-Reġistru Internazzjonali 
għandha x'taqsam ma' prodott li fir-rigward 
tiegħu l-protezzjoni fl-UE ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi mhix ipprovduta
meta ssir l-oppożizzjoni;

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jqis kwalunkwe żvilupp futur fil-leġiżlazzjoni tal-UE, pereżempju 
f'termini ta' protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi minbarra dawk agrikoli.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan huwa mingħajr preġudizzju għal 
kwalunkwe deċiżjoni minn Stat Membru li 
jfittex rimborż tal-ammonti msemmija fl-
ewwel paragrafu mill-grupp ta' produtturi 
jew produttur uniku li juża l-indikazzjoni 
ġeografika li għaliha hija mitluba r-
reġistrazzjoni internazzjonali.

imħassar
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