
PE637.727/ 1

MT

10.4.2019 A8-0036/ 001-019

EMENDI 001-019 
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Rapport
Virginie Rozière A8-0036/2019
L-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' Lisbona dwar 
id-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Proposta għal regolament (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Sabiex l-Unjoni tkun tista' teżerċita 
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 Internazzjonali4 
tagħhom ("l-Unjoni Speċjali"). Skont l-
Artikolu 3 tad-Deċiżjoni (UE).../..., l-
Unjoni għandha tkun rappreżentata mill-
Kummissjoni fl-Unjoni Speċjali.

(1) Sabiex l-Unjoni tkun tista' teżerċita 
għalkollox il-kompetenza esklussiva 
tagħha fir-rigward tal-politika kummerċjali 
komuni tagħha, u biex tkun kompatibbli 
għalkollox 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") 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 
tagħhom ("l-Unjoni Speċjali"). Skont l-
Artikolu 3 tad-Deċiżjoni (UE).../..., l-
Unjoni għandha tkun rappreżentata mill-
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Kummissjoni fl-Unjoni Speċjali.

__________________ __________________
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.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fis-6 ta' Ottubru 2015, il-Parlament 
Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar l-
estensjoni possibbli tal-protezzjoni tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi tal-Unjoni 
Ewropea għall-prodotti mhux agrikoli, li 
fiha ppreżenta l-fehmiet tiegħu dwar din 
il-kwistjoni.

Emenda 3

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-
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-

(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-
Unjoni ("ir-Reġistru Internazzjonali"), fil-
kuntest ta' kooperazzjoni mill-qrib mal-
Istati Membri, l-assoċjazzjonijiet 
kummerċjali u l-produtturi kkonċernati. 
Għaldaqstant, sabiex il-Kummissjoni 
tistabbilixxi tali lista, Stat Membru, grupp 
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produzzjoni u l-valur tal-esportazzjoni, il-
protezzjoni skont ftehimiet oħra kif ukoll l-
użu ħażin attwali jew potenzjali fil-pajjiżi 
terzi kkonċernati.

ta' produtturi interessati jew produttur 
wieħed li jużaw indikazzjoni ġeografika li 
hi protetta u rreġistrata fl-Unjoni jenħtieġ 
li jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-ismijiet 
tal-indikazzjonijiet ġeografiċi li jixtiequ li 
jiġu inklużi f'dik il-lista. Il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tinkludi dawk l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi f'dik il-lista. Madankollu, 
abbażi ta' kriterji użati frekwentement 
għal xi ftehimiet bilaterali u reġjonali tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi, 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, 
il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista' 
toġġezzjona għaż-żieda ta' indikazzjoni 
ġeografika speċifika fil-lista ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi li joriġinaw u 
huma protetti fit-territorju tal-Unjoniu 
jenħtieġ li tiġġustifika d-deċiżjoni tagħha 
f'dak ir-rigward. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li l-lista tinkludi l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi kollha li llum il-ġurnata 
jibbenefikaw mill-protezzjoni taħt id-dritt 
tal-Unjoni u huma reġistrati fir-Reġistru 
Internazzjonali minn dawk l-Istati 
Membri li kienu membri tal-Unjoni 
Speċjali qabel l-adeżjoni tal-Unjoni mal-
Att ta' Ġinevra.

Emenda 4

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 

(5) Sabiex jiġi żgurat li indikazzjonijiet 
ġeografiċi addizzjonali protetti u reġistrati 
fl-Unjoni jkunu reġistrati fir-Reġistru 
Internazzjonali, fosthom wara l-estensjoni 
possibbli tal-protezzjoni għal 
indikazzjonijiet ġeografiċi għal prodotti 
mhux agrikoli, huwa xieraq li fi stadju 
aktar tard, il-Kummissjoni tkun awtorizzata 
tippreżenta applikazzjonijiet għar-
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talba ta' Stat Membru jew ta' grupp ta' 
produtturi interessati jew, f'każijiet 
eċċezzjonali, wara talba ta' produttur 
wieħed.

reġistrazzjoni internazzjonali ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi addizzjonali 
bħal dawn, fuq l-inizjattiva tagħha, fuq 
talba ta' Stat Membru, tal-Parlament 
Ewropew, ta' assoċjazzjonijiet 
kummerċjali rilevanti jew ta' grupp ta' 
produtturi interessati jew, f'każijiet 
eċċezzjonali, fuq talba ta' produttur 
wieħed. Għaldaqstant, il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tikkonsulta mal-partijiet 
interessati rilevanti kollha fuq bażi 
regolari. Barra minn hekk, l-adeżjoni tal-
Unjoni mal-Att ta' Ġinevra jenħtieġ li ma 
tipperikolax il-protezzjoni attwali u futura 
tal-indikazzjonijiet ġeografiċi fi ftehimiet 
bilaterali ta' kummerċ ħieles.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Iż-żieda ta' indikazzjonijiet 
ġeografiċi fir-Reġistru Internazzjonali 
jenħtieġ li sservi l-finijiet li jkunu 
provduti prodotti ta' kwalità, 
kompetizzjoni ġusta u l-protezzjoni tal-
konsumaturi. Filwaqt li għandha valur 
kulturali u ekonomiku sinifikanti, iż-żieda 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi jenħtieġ li 
tiġi vvalutata fir-rigward tal-valur maħluq 
għall-komunitajiet lokali, bil-ħsieb li jiġi 
appoġġat l-iżvilupp rurali u li jiġu 
promossi opportunitajiet ta' impjieg ġodda 
fil-produzzjoni, l-ipproċessar u servizzi 
relatati oħra.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Il-Kummissjoni jenħtieġ li tuża 
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mekkaniżmu regolari biex tikkonsulta lill-
Istati Membri, assoċjazzjonijiet 
kummerċjali u produtturi tal-Unjoni 
sabiex tistabbilixxi djalogu kontinwu mal-
partijiet interessati rilevanti.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Huwa xieraq li tiġi prevista 
proċedura għall-irtirar ta' rifjut ta' 
protezzjoni, speċjalment fil-każ ta' 
żviluppi ulterjuri fil-liġi tal-Unjoni li 
jippermettu l-protezzjoni ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi mhux agrikoli. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Huwa possibbli li s-seba' Stati 
Membri li kienu membri tal-Unjoni 
Speċjali jkunu jixtiequ jipparteċipaw 
ukoll fl-Att ta' Ġinevra sabiex jipproteġu 
l-indikazzjonijiet ġeografiċi li ma 
jibbenefikawx minn protezzjoni 
orizzontali fil-livell tal-Unjoni. Sabiex 
ikunu jistgħu jagħmlu dan, jenħtieġ li 
tingħata kunsiderazzjoni li huma jkunu 
permessi jipparteċipaw parzjalment fl-Att 
ta' Ġinevra, minkejja l-kompetenzi tal-
Unjoni fejn applikabbli.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġi kopert kwalunkwe nuqqas 
fir-rigward tal-baġit operattiv tal-Unjoni 
Speċjali, jenħtieġ li l-Unjoni tkun tista' 
tipprovdi kontribuzzjoni speċjali fi ħdan il-
mezzi disponibbli għal dan il-għan fil-baġit 
annwali tal-Unjoni.

(10) Sabiex jiġi kopert kwalunkwe nuqqas 
fir-rigward tal-baġit operattiv tal-Unjoni 
Speċjali, jenħtieġ li l-Unjoni tkun tista' 
tipprovdi kontribuzzjoni speċjali fi ħdan il-
mezzi disponibbli għal dan il-għan fil-baġit 
annwali tal-Unjoni minħabba l-valur 
ekonomiku u kulturali tal-protezzjoni ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tas-
sħubija tal-Unjoni fl-Unjoni Speċjali, 
jenħtieġ li jiġu kkonferiti setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex 
tiġi stabbilita lista ta' indikazzjonijiet 
ġeografiċi għall-preżentazzjoni ta' 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni 
internazzjonali tagħhom mal-Bureau 
Internazzjonali mal-adeżjoni mal-Att ta' 
Ġinevra, għall-preżentazzjoni sussegwenti 
ta' applikazzjoni għal reġistrazzjoni 
internazzjonali ta' indikazzjoni ġeografika 
mal-Bureau Internazzjonali, għar-rifjut ta' 
oppożizzjoni, għal deċiżjoni dwar jekk 
tingħatax jew le protezzjoni ta' indikazzjoni 
ġeografika reġistrata fir-Reġistru 
Internazzjonali, u għall-kanċellazzjoni tal-
protezzjoni fl-Unjoni ta' indikazzjoni 
ġeografika reġistrata fir-Reġistru 
Internazzjonali. Dawn is-setgħat jenħtieġ li 
jiġu eżerċitati b'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill7 ,

(11) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tas-
sħubija tal-Unjoni fl-Unjoni Speċjali, 
jenħtieġ li jiġu kkonferiti setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex 
tiġi stabbilita lista ta' indikazzjonijiet 
ġeografiċi għall-preżentazzjoni ta' 
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni 
internazzjonali tagħhom mal-Bureau 
Internazzjonali mal-adeżjoni mal-Att ta' 
Ġinevra, għall-preżentazzjoni sussegwenti 
ta' applikazzjoni għal reġistrazzjoni 
internazzjonali ta' indikazzjoni ġeografika 
mal-Bureau Internazzjonali, għar-rifjut ta' 
oppożizzjoni, għal deċiżjoni dwar jekk 
tingħatax jew le protezzjoni ta' indikazzjoni 
ġeografika reġistrata fir-Reġistru 
Internazzjonali, għall-kanċellazzjoni tal-
protezzjoni fl-Unjoni ta' indikazzjoni 
ġeografika reġistrata fir-Reġistru 
Internazzjonali, u għall-irtirat ta' rifjut 
tal-effetti ta' reġistrazzjoni internazzjonali. 
Dawn is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati 
b'konformità mar-Regolament (UE) Nru 
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill7. Il-lista tal-kumitati skont it-
tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 
jenħtieġ li tiġi aġġornata fil-każ li aktar 
żviluppi fid-dritt tal-Unjoni jippermettu l-
protezzjoni ta' prodotti mhux agrikoli.
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__________________ __________________
7 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

7 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex l-Unjoni tipparteċipa 
għalkollox fl-Att ta' Ġinevra, hu meħtieġ 
li tiġi stabbilita sistema biex jiġu mħarsa 
l-indikazzjonijiet ġeografiċi mhux 
agrikoli, stabbilita permezz ta' 
leġiżlazzjoni orizzontali fil-livell tal-
Unjoni. Għal dan il-għan, ikun mixtieq li 
l-Kummissjoni tippreżenta, malajr kemm 
jista’ jkun, proposta leġiżlattiva li testendi 
l-protezzjoni mogħtija għall-
indikazzjonijiet ġeografiċi skont id-dritt 
tal-Unjoni għal prodotti mhux agrikoli. 
Indikazzjonijiet ġeografiċi mhux agrikoli 
protetti fl-Istati Membri jenħtieġ li ma 
jintlaqtux minn dan ir-Regolament 
sakemm tali sistema tiġi stabbilita.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Fil-perspettiva tal-parteċipazzjoni li 
għadha limitata ta' pajjiżi terzi li huma 
partijiet Kontraenti fl-Att ta' Ġinevra, 
huwa importanti li jiġi żgurat li l-
Kummissjoni tissorvelja u tevalwa l-
parteċipazzjoni tal-Unjoni f'dak l-Att 
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matul iż-żmien. Sabiex twettaq tali 
evalwazzjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li, 
inter alia, tqis l-għadd ta' indikazzjonijiet 
ġeografiċi protetti taħt id-dritt tal-Unjoni 
li jkunu ġew notifikati, dawk li jkunu ġew 
irrifjutati minn partijiet terzi, l-evoluzzjoni 
tal-għadd ta' pajjiżi terzi parteċipanti fl-att 
ta' Ġinevra, l-azzjoni meħuda mill-
Kummissjoni biex dak l-għadd jikber, u l-
għadd ta' indikazzjonijiet ġeografiċi mhux 
agrikoli li joriġinaw minn Partijiet 
Kontraenti ta' pajjiżi terzi u li jkunu ġew 
irrifjutati mill-Kummissjoni.

Emenda 13

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-
Regolament (UE) Nru 1308/2013, u 
indikazzjonijiet ġeografiċi, minn issa 'l 
quddiem it-tnejn jissejħu "indikazzjonijiet 
ġeografiċi".

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

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 Artikolu 2

Reġistrazzjoni internazzjonali tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi mal-adeżjoni

Reġistrazzjoni internazzjonali tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi mal-adeżjoni

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' 

1. 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 
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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.

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.

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 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 13(2).

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati 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).

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxi l-lista tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
13(2). Dik il-lista għandu tinkludi l-
indikazzjonijiet ġeografiċi Ewropej 
kollha, li ġew reġistrati diġà fir-Reġistru 
Internazzjonali minn dawk l-Istati 
Membri li kienu partijiet kontraenti tal-
Unjoni Speċjali qabel l-adeżjoni tal-
Unjoni fl-Att ta' Ġinevra.
3. Sa... [sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament], awtorità ta' Stat 
Membru, grupp ta' produtturi interessati 
jew produttur wieħed li jużaw indikazzjoni 
ġeografika protetta u rreġistrata fl-Unjoni 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
l-ismijiet tal-indikazzjonijiet ġeografiċi li 
jixtiequ jinkludu fil-lista ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi msemmija fil-
paragrafu 2.

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 
tinkludi l-indikazzjonijiet ġeoġrafiċi 
notifikati kollha f'konformità mal-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu.
Madankollu, il-Kummissjoni tista' 
tirrifjuta, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Istati Membri,  l-assoċjazzjonijiet 
kummerċjali u l-produtturi kkonċernati, li 
tinkludi indikazzjoni ġeografika speċifika 
f'dik il-lista u għandha tiġġustifika d-
deċiżjoni tagħha, filwaqt li tqis, b'mod 
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partikolari, dan li ġej:
(a) il-valur tal-produzzjoni tal-
indikazzjoni ġeografika;
(b) il-valur tal-esportazzjoni tal-
indikazzjoni ġeografika;

(b) il-valur tal-esportazzjoni tal-
indikazzjoni ġeografika jew il-potenzjal ta' 
esportazzjoni tagħha jew it-tnejn li huma;

(ba) l-importanza ekonomika u reġjonali 
speċjali tal-indikazzjoni ġeografika;

(c) il-protezzjoni tal-indikazzjoni 
ġeografika skont ftehimiet internazzjonali 
oħra;
(d) l-użu ħażin attwali jew potenzjali 
tal-indikazzjoni ġeografika f'membri oħra 
tal-Unjoni Speċjali;
(e) l-għadd totali ta' indikazzjonijiet 
ġeografiċi li joriġinaw mit-territorji tal-
membri l-oħra tal-Unjoni Speċjali u 
reġistrati fir-reġistru tal-Bureau 
Internazzjonali ("ir-Reġistru 
Internazzjonali").

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 Artikolu 3

Reġistrazzjoni internazzjonali sussegwenti 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tal-Unjoni

Reġistrazzjoni internazzjonali sussegwenti 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tal-Unjoni

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 tista' fuq 
inizjattiva tagħha stess, jew għandha fuq 
talba ta' Stat Membru, tal-Parlament 
Ewropew jew ta' grupp ta' produtturi 
interessati jew ta' produttur uniku li jużaw 
indikazzjoni ġeografika protetta u 
reġistrata fl-Unjoni, 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. 
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Għal dan l-għan, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta lill-Istati Membri, 
assoċjazzjonijiet kummerċjali u produtturi 
tal-Unjoni fuq bażi regolari.

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 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 13(2).

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 13(2).

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 Artikolu 4

Valutazzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi 
ta' pajjiż terz reġistrati fir-Reġistru 

Internazzjonali

Valutazzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi 
ta' pajjiż terz reġistrati fir-Reġistru 

Internazzjonali

(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 

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 
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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.

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.

(2) Fejn, fuq il-bażi tal-valutazzjoni 
magħmula skont il-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tikkunsidra li l-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dak il-paragrafu 
huma prima facie issodisfati, għandha 
tippubblika l-indikazzjoni ġeografika 
proposta għall-protezzjoni fl-Unjoni 
flimkien mat-tip ta' prodott u l-pajjiż ta' 
oriġini f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea, serje C.

2. Fejn, fuq il-bażi tal-valutazzjoni 
magħmula skont il-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tikkunsidra li l-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dak il-paragrafu 
huma prima facie issodisfati, għandha 
tippubblika l-indikazzjoni ġeografika 
proposta għall-protezzjoni fl-Unjoni 
flimkien mat-tip ta' prodott u l-pajjiż ta' 
oriġini f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea, serje C.

(3) Fejn, fuq il-bażi tal-valutazzjoni 
mwettqa skont il-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tikkunsidra li l-
kundizzjonijiet stipulati f'dak il-paragrafu 
mhumiex issodisfati, għandha tieħu 
deċiżjoni li tirrifjuta l-protezzjoni tal-
indikazzjoni ġeografika permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni adottat skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
13 (2). Fir-rigward ta' indikazzjonijiet 
ġeografiċi li jkopru prodotti li ma jaqgħux 
fil-kompetenza tal-Kumitati maħsuba fl-
Artikolu 13(1) id-deċiżjoni għandha tiġi 
adottata mill-Kummissjoni mingħajr l-
applikazzjoni tal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 13(2).

3. Fejn, fuq il-bażi tal-valutazzjoni 
mwettqa skont il-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tikkunsidra li l-
kundizzjonijiet stipulati f'dak il-paragrafu 
mhumiex issodisfati, għandha tieħu 
deċiżjoni motivata li tirrifjuta l-protezzjoni 
tal-indikazzjoni ġeografika permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni adottat skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
13 (2). 

Skont l-Artikolu 15(1) tal-Att ta' Ġinevra, 
il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
Bureau Internazzjonali bir-rifjut tal-effetti 
tar-reġistrazzjoni internazzjonali 
kkonċernata fit-territorju tal-Unjoni, fi 
żmien sena minn meta tirċievi n-notifika ta' 
reġistrazzjoni internazzjonali skont l-
Artikolu 6(4) tal-Att ta' Ġinevra.

Skont l-Artikolu 15(1) tal-Att ta' Ġinevra, 
il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
Bureau Internazzjonali bir-rifjut tal-effetti 
tar-reġistrazzjoni internazzjonali 
kkonċernata fit-territorju tal-Unjoni, fi 
żmien sena minn meta tirċievi n-notifika ta' 
reġistrazzjoni internazzjonali skont l-
Artikolu 6(4) tal-Att ta' Ġinevra.

3a. Fejn, wara n-notifika tar-rifjut tal-
effetti tar-reġistrazzjoni internazzjonali 
kkonċernata fit-territorju tal-Unjoni 
minħabba n-nuqqas ta' protezzjoni għal 
kategorija ta' prodotti fi ħdan l-
indikazzjonijiet ġeografiċi tal-Unjoni, 
żviluppi ulterjuri fid-dritt tal-Unjoni 
jippermettu li l-kategorija ta' prodotti 
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kkonċernati mir-rifjut tiġi protetta, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta mill-ġdid 
jekk l-indikazzjoni ġeografika li qabel 
kienet ġiet miċħuda tistax issa tiġi protetta 
fit-territorju tal-Unjoni.
Fejn, abbażi tal-valutazzjoni mwettqa 
skont dan il-paragrafu, il-Kummissjoni 
tikkunsidra li l-kundizzjonijiet stipulati 
fil-paragrafu 1 huma ssodisfati, hi 
għandha tieħu deċiżjoni li tirtira r-rifjut 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni 
adottat skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 13(2).
Skont l-Artikolu 16 tal-Att ta' Ġinevra, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
Bureau Internazzjonali bl-irtirar ta' rifjut 
tal-effetti tar-reġistrazzjoni 
internazzjonali kkonċernata fit-territorju 
tal-Unjoni.

_________________ _________________
8Ir-Regolamenti Komuni skont il-Ftehim 
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_deta
ils.jsp?doc_id=376416, Dok. WIPO 
A/57/11 tal-11 ta' Ottubru 2017.

8 Ir-Regolamenti Komuni skont il-Ftehim 
ta' Lisbona u l-Att ta' Ġinevra tal-Ftehim ta' 
Lisbona kif adottati mill-Assemblea tal-
Unjoni ta' Lisbona fil-11 ta' Ottubru 2017.  
Dok. WIPO A/57/11 tal-11 ta' Ottubru 
2017.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 5 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont l-Artikolu 4(2), fi żmien 
xahrejn mid-data tal-pubblikazzjoni tal-
isem tal-indikazzjoni ġeografika f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea , l-awtoritajiet 
ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz minbarra 
l-Parti Kontraenti ta' Oriġini, jew persuna 
fiżika jew ġuridika li għandha interess 
leġittimu u stabbilita fl-Unjoni jew f'pajjiż 
terz minbarra l-Parti Kontraenti ta' Oriġini, 
tista' tagħmel oppożizzjoni mal-
Kummissjoni, f'waħda mil-lingwi uffiċjali 

(1) Skont l-Artikolu 4(2), fi żmien sitt 
xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tal-isem 
tal-indikazzjoni ġeografika f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, l-awtoritajiet 
ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz minbarra 
l-Parti Kontraenti ta' Oriġini, jew persuna 
fiżika jew ġuridika li għandha interess 
leġittimu u stabbilita fl-Unjoni jew f'pajjiż 
terz minbarra l-Parti Kontraenti ta' Oriġini, 
tista' tagħmel oppożizzjoni mal-
Kummissjoni, f'waħda mil-lingwi uffiċjali 
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tal-Unjoni. tal-Unjoni.

Emenda 18

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;

imħassar

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Sorveljanza u rieżami

1. Sa ... [sentejn wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-parteċipazzjoni tal-
Unjoni fl-Att ta' Ġinevra u tippreżenta 
rapport dwar is-sejbiet ewlenin lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata, 
fost l-oħrajn, fuq l-aspetti li ġejjin:
a) l-għadd ta' indikazzjonijiet 
ġeografiċi protetti taħt id-dritt tal-Unjoni 
li fir-rigward tagħhom tkun waslet 
notifika, b'ġustifikazzjoni għall-għażla ta' 
dawk l-indikazzjonijiet notifikati, u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi protetti taħt id-
dritt tal-Unjoni li jkunu ġew rifjutati minn 
partijiet terzi;
b) l-evoluzzjoni tal-għadd ta' pajjiżi 
terzi parteċipanti fl-Att ta' Ġinevra u l-
azzjoni meħuda mill-Kummissjoni biex 
dan l-għadd jikber; kif ukoll
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c) l-għadd ta' indikazzjonijiet 
ġeografiċi mhux agrikoli li joriġinaw 
minn pajjiżi terzi li ġew irrifjutati mill-
Kummissjoni.
2. Sa ...[sentejn wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni 
għandha, fejn xieraq, tippreżenta 
proposta leġiżlattiva biex testendi l-
protezzjoni mogħtija lil indikazzjonijiet 
ġeografiċi skont id-dritt tal-Unjoni għal 
prodotti mhux agrikoli, fil-perspettiva tal-
parteċipazzjoni sħiħa tal-Unjoni fl-Att ta' 
Ġinevra.


