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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-estensjoni possibbli tal-protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografika tal-Unjoni 
Ewropea għall-prodotti mhux agrikoli
(2015/2053(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Ftehim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) dwar 
Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali relatati mal-Kummerċ (TRIPS),

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni “Nagħmlu l-aħjar mill-kompetenzi 
tradizzjonali tal-Ewropa: il-possibilità li tiġi estiża l-protezzjoni tal-indikazzjoni 
ġeografika tal-Unjoni Ewropea għal prodotti mhux agrikoli” (COM(2014)0469),

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1151/2012 dwar prodotti agrikoli u oġġetti 
tal-ikel, imsejjaħ ir-Regolament dwar il-"kwalità”1,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 dwar prodotti tal-inbid, imsejjaħ 
ir-Regolament dwar "OKS unika"2, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 110/2008 dwar xorb spirituż3, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 251/2014 dwar l-inbejjed aromatizzati4, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-12 ta' Frar 2015,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Frar 
2015,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali u tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A 8-0000/2015),

A. billi għall-WTO, l-indikazzjonijiet ġeografiċi jidentifikaw li oġġett joriġina f’territorju 
ta' Membru, jew f'reġjun jew lokalità ta’ dan it-territorju, fejn kwalità, reputazzjoni jew 
karatteristika oħra partikolari tal-oġġett tkun tista' tiġi attribwita essenzjalment lil din l-
oriġini ġeografika;

B. billi l-prodotti tradizzjonali Ewropej ta' kwalità jikkostitwixxu wirt kulturali tal-Unjoni 
Ewropea, u huma element importanti fil-ħajja ekonomika u soċjali ta’ bosta reġjuni tal-
Ewropa peress li jiggarantixxu t-tkomplija ta’ attivitajiet direttament marbutin mar-

1 ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.
2 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.
3 ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16.
4 ĠU L 84, 20.3.2014, p. 14
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realtajiet lokali, l-aktar fiż-żoni rurali;

C. billi r-reġjuni tal-Ewropa huma estremament rikki fi prodotti mhux agrikoli bbażati fuq 
għarfien espert tradizzjonali ta’ livell għoli ħafna; 

D. billi l-kwalità, ir-reputazzjoni jew karatteristiċi oħra ta’ prodott jistgħu jiġu stabbiliti 
skont l-oriġini tiegħu;

E. billi l-prodotti tradizzjonali Ewropej, għaliex huma ta’ kwalità tajba u mfittxa bħala tali, 
jistgħu jkunu s-suġġett ta’ serq;

F. billi protezzjoni xierqa fil-livell Ewropew tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għal prodotti 
mhux agrikoli tista’ tgħin biex tipprevjeni l-falsifikazzjoni u li tevita l-kompetizzjoni 
żleali u t-tqarriq bil-konsumatur;

G. billi l-konsumaturi qed juru interess dejjem ikbar mhux biss għas-sikurezza tal-prodotti, 
iżda wkoll għall-oriġini u l-metodi ta’ produzzjoni tagħhom; 

H. billi l-liġijiet nazzjonali eżistenti li jipproteġu l-prodotti mhux agrikoli jagħtu lok għal 
livelli differenti ta’ protezzjoni fl-Istati Membri, u dan jikkostitwixxi problema għal 
protezzjoni effettiva fit-territorju Ewropew;

I. billi leġiżlazzjoni Ewropea armonizzata f'dan il-qasam tista’ tkun biss ta’ benefiċċju 
għall-Unjoni Ewropea f’dawn in-negozjati kummerċjali internazzjonali;

1. Jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tniedi konsultazzjoni pubblika dwar il-possibbiltà 
ta’ estensjoni tal-protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografika (IĠ) tal-Unjoni Ewropea għal 
prodotti mhux agrikoli; 

2. Jappoġġja l-introduzzjoni fil-livell Ewropew ta’ strument ta' protezzjoni, speċifikament 
iddedikat għal prodotti mhux agrikoli, li jippermetti l-valorizzazzjoni tal-produzzjoni 
industrijali u artiġjanali lokali u t-tisħiħ tal-fiduċja tal-konsumatur;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi malajr kemm jista’ jkun strument bħal dan, 
preċedut mit-twettiq ta' valutazzjoni tal-impatt;

Kamp ta' applikazzjoni

4. Itenni li r-rabta mat-territorju hija essenzjali biex jiġi identifikat l-għarfien u tiġi 
indikata l-kwalità tal-prodott;

5. Jenfasizza li din ir-rabta għandha tkun tista’ tieħu forom differenti: fejn id-distinzjoni 
hija possibbli bejn il-produzzjoni fiż-żona tal-materja prima ġejja minn żona protetta u 
l-fatt li tipproduċi biss fiż-żona, għandha tkun applikata;

6. Jappoġġja definizzjoni wiesgħa, li tippermetti li tiġi rikonoxxuta r-rabta bejn il-prodott u 
ż-żona ġeografika koperta minn IĠ, filwaqt li toffri protezzjoni lil ismijiet mhux 
ġeografiċi, iżda li jirreferu b’mod ċar għaż-żona koperta; 
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7. F’dan ir-rigward, jappoġġja l-inklużjoni fl-iskema ta’ protezzjoni ta’ sinjali u simboli 
mhux f'forma ta' test, assoċjati b’mod inekwivoku ma' reġjun;

8. Jenfasizza li t-tikketta/sinjal ta' rikonoxximent/Brand/lowgo għal IĠs mhux agrikoli 
għandhom ikunu sempliċi, faċilment rikonoxxibbli u miktuba bil-lingwa ta’ oriġini tal-
prodott;

9. Jenfasizza li ċerti indikazzjonijiet għandhom jiġu esklużi mill-protezzjoni tal-IĠs, bħal 
termini ġeneriċi, jew l-indikazzjonijiet ġeografiċi omonimi; iżid dwar dan li, l-
eżenzjonijiet tal- Artikolu 6 paragrafi 1,3 u 4 tar- Regolament (UE) Nru 1151/2012 
dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi agrikoli jistgħu jservu bħala eżempju;

Proċess ta’ reġistrazzjoni

10. Jitlob li jkun hemm proċess ta’ reġistrazzjoni obbligatorju, biex jipprovdi aktar 
sikurezza, b’mod partikolari fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-drittijiet f’każ ta’ 
tilwim;

11. Iqis li tali reġistrazzjoni għandha ssir f’żewġ stadji: kontroll lokali fdat lill-awtoritajiet 
nazzjonali jew reġjonali biex jiżguraw il-konformità mal-ispeċifikazzjonijiet, u sistema 
ta’ reġistrazzjoni unika fil-livell Ewropew, sabiex jiġi żgurat ir-rispett ta' kriterji komuni 
fil-livell tal-Unjoni;

12. Jipproponi li l-ġestjoni ta’ din is-sistema fil-livell tal-Unjoni tkun imwettqa mill-UASI;

13. Jenfasizza li din is-sistema għandha tillimita l-ispiża u l-piż amministrattiv għan-
negozji, filwaqt li tipprovdi garanziji adegwati lill-konsumaturi; 

14. Iqis li sistema bħal din għandha tħalli l-inizjattiva biex tinħoloq IĠ mill-impriżi 
konċernati, b’mod speċjali fir-rigward tad-definizzjoni ta’ speċifikazzjonijiet li 
għandhom jissodisfaw l-IĠs;

15. Jappoġġja approċċ flessibbli tal-kriterji inklużi fl-ispeċifikazzjonijiet sabiex jippermettu 
u jappoġġaw l-iżvilupp ta’ proċessi ta’ produzzjoni u innovazzjoni futuri;

16. Iqis li mill-inqas il-kriterji li ġejjin għandhom jiġu inklużi fl-ispeċifikazzjonijiet: materja 
prima użata, deskrizzjoni tal-proċessi ta' produzzjoni, provi tar-rabta mat-territorju, 
elementi ta’ responsabbiltà soċjali korporattiva;

17. Jipproponi li l-produtturi, l-assoċjazzjonijiet tagħhom u l-organizzazzjonijiet konsulari 
jkunu l-atturi ewlenin awtorizzati japplikaw għar-reġistrazzjoni ta’ IĠ għal prodotti 
mhux agrikoli; 

18. Jenfasizza li kontribuzzjoni tista’ tiġi magħmula lill-produtturi għal kisba ta' IĠ, 
sakemm din tkun kontribuzzjoni ta’ darba, tkun ġusta fir-rigward tal-ispejjeż imġarrba u 
tkun applikata b’mod uniformi fil-livell tal-Unjoni;
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Il-koeżistenza ma’ drittijiet preċedenti

19. Itenni li l-koeżistenza ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi mad-drittijiet preċedenti għandha 
tiġi żgurata;

20. Jenfasizza li r-relazzjoni bejn it-trademarks u l-IĠs għandha tkun definita b’mod ċar 
sabiex jiġu evitati l-kunflitti;

21. Jissuġġerixxi li l-Istati Membri li għalihom diġà teżisti protezzjoni jingħataw perijodu 
ta’ traspożizzjoni adegwat;

o

o     o

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

Il-kwalità, ir-reputazzjoni jew karatteristiċi oħra ta’ prodott jistgħu jiġu stabbiliti skont l-
oriġini tiegħu. L-indikazzjonijiet ġeografiċi huma l-ismijiet tal-postijiet (jew ukoll, f’ċerti 
pajjiżi, kliem assoċjati ma’ post) użati sabiex jiġu identifikati l-prodotti minn dawn il-postijiet 
u li għandhom dawn il-karatteristiċi.

L-Unjoni Ewropea hija għanja f'dan it-tip ta' prodotti, ibbażati fuq l-għarfien u l-metodi ta’ 
produzzjoni tradizzjonali: is-skieken Laguiole, il-kristall tal-Boemja, it-tartans Skoċċiżi, l-
irħam ta’ Carrara jew it-tapestries ta’ Aubusson. Dawn il-prodotti huma parti integrali mill-
wirt ekonomiku, soċjali u kulturali ta’ post partikolari, u juru l-grad ta’ għarfien u l-wirt 
kulturali Ewropew. Huma jirrappreżentaw storja komuni, għarfien u talenti. 

Peress li huma r-riżultat ta' dan l-għarfien, għaliex huma prodotti ta’ kwalità għolja, u 
għalhekk raffinati, peress li huma simbolu ta’ post, ta' kultura, dawn il-prodotti jistgħu jkunu 
vittmi ta’ abbuż. Dan l-abbuż iwassal għal ħsara doppja.
L-ewwel nett, ħsara lill-konsumaturi, li jaħsbu li qed jixtru prodotti rappreżentattivi ta’ 
għarfien lokali, ta' kwalità, u li fl-aħħar mill-aħħar jisfaw bi prodotti manifatturati fi 
kwalunkwe post ħlief fejn suppost kellhom jiġu manifatturati, mingħajr rispett għat-
tradizzjonijiet, li kkontribwixxew biex dawn isiru magħrufa.
Imbagħad, ħsara lin-negozji, li huma ffaċċjati minn kompetizzjoni min-naħa ta' prodotti li 
jisirqu l-fama tagħhom, u mibjugħa bi prezzijiet iktar baxxi. Barra minn hekk, hemm l-effett 
sekondarju li, f'ċerti każijiet, issir ħsara lill-immaġni u lir-reputazzjoni tal-prodotti awtentiċi.

Il-mistoqsija m’għadhiex tapplika għal prodotti agrikoli, li huma suġġetti għal protezzjoni fil-
livell Ewropew sa mill-1992. Madankollu, ma hemm l-ebda regoli applikabbli fuq livell 
Ewropew biex jipproteġu l-ismijiet ta’ dawn il-prodotti industrijali u artiġjanali. Fid-dawl ta’ 
dan il-fatt, 15-il Stat Membru s’issa stabbilixxew mekkaniżmi għall-protezzjoni tal-IĠ għal 
prodotti mhux agrikoli. Iżda din il-protezzjoni hija vaga, billi l-IĠs kultant huma mħarsa mir-
reat ta’ qerq, mit-trademarks jew minn għodod speċifiċi għall-IĠs. Barra minn hekk din il-
protezzjoni ma kienx l-istess kullimkien: hemm varjazzjoni kbira bejn l-Istati Membri li 
jipprovdu ħarsien speċifiku għall-IĠs, ta’ natura settorjali jew transettorjali, imma wkoll l-
kamp ta' applikazzjoni, l-ispiża u l-livell ta’ protezzjoni offruti minn dawn il-protezzjonijiet 
speċifiċi.


