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Emenda 249
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Anne Sander
f'isem il-Grupp PPE
Jérémy Decerle
f'isem il-Grupp Renew
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ruža Tomašić
f'isem il-Grupp ECR
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 223

Test fis-seħħ Emenda

(26d) l-Artikolu 223 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

Artikolu 223 "Artikolu 223

Rekwiżiti ta' komunikazzjoni Rekwiżiti ta' komunikazzjoni

1. Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament, biex timmonitorja, 
tanalizza u timmaniġġja s-suq ta' prodotti 
agrikoli, tiggarantixxi t-trasparenza tas-suq, 
il-funzjonament sewwa ta' miżuri tal-PAK, 
tiċċekkja, tikkontrolla, timmonitorja, 
tevalwa u tawditja miżuri tal-PAK, u 
tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fi 
ftehimiet internazzjonali konklużi 
f'konformità mat-TFUE, inklużi rekwiżiti 
ta' notifika skont dawk il-ftehimiet, il-
Kummissjoni tista', f'konformità mal-
proċedura msemmija fil-paragrafu 2, 
tadotta l-miżuri meħtieġa fir-rigward ta' 
komunikazzjonijiet li jkollhom isiru minn 
impriżi, mill-Istati Membri u minn pajjiżi 

1. Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament, biex timmonitorja, 
tanalizza u timmaniġġja s-suq ta' prodotti 
agrikoli, tiggarantixxi t-trasparenza tas-suq, 
il-funzjonament sewwa ta' miżuri tal-PAK, 
tiċċekkja, tikkontrolla, timmonitorja, 
tevalwa u tawditja miżuri tal-PAK, u 
tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fi 
ftehimiet internazzjonali konklużi 
f'konformità mat-TFUE, inklużi rekwiżiti 
ta' notifika skont dawk il-ftehimiet, il-
Kummissjoni tista', f'konformità mal-
proċedura msemmija fil-paragrafu 2, 
tadotta l-miżuri meħtieġa fir-rigward ta' 
komunikazzjonijiet li jkollhom isiru minn 
impriżi, mill-Istati Membri u minn pajjiżi 
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terzi. Waqt li tagħmel dan, għandha tqis il-
ħtiġijiet tad-data u s-sinerġiji bejn is-sors 
potenzjali tad-data.

terzi. Waqt li tagħmel dan, għandha tqis il-
ħtiġijiet tad-data u s-sinerġiji bejn is-sors 
potenzjali tad-data.

L-informazzjoni miksuba tista' tkun 
trasmessa lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali, lill-awtoritajiet kompetenti 
ta' pajjiżi terzi, u ssir disponibbli għalihom, 
u tista' ssir pubblika, soġġetta għall-
protezzjoni ta' data personali u tal-interess 
leġittimu ta' impriżi fil-protezzjoni tas-
sigrieti kummerċjali tagħhom, inklużi l-
prezzijiet.

L-informazzjoni miksuba tista' tkun 
trasmessa lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali, lill-awtoritajiet tas-swieq 
finanzjarji Ewropej u nazzjonali, lill-
awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi, u 
ssir disponibbli għalihom, u tista' ssir 
pubblika, soġġetta għall-protezzjoni ta' data 
personali u tal-interess leġittimu ta' impriżi 
fil-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali 
tagħhom, inklużi l-prezzijiet.

Sabiex tiġi żgurata trasparenza msaħħa 
fis-swieq tal-prodotti agrikoli, u b'mod 
partikolari fis-swieq tad-derivattivi tal-
materja prima agrikola, il-Kummissjoni, 
permezz tal-OKS, għandha tikkoopera 
mal-awtoritajiet tas-swieq finanzjarji 
nazzjonali li huma responsabbli, 
f'konformità mar-Regolament (UE) 
Nru 596/2014 (ir-Regolament dwar l-
Abbuż tas-Suq) u d-Direttiva 2014/57/UE 
(id-Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq), għas-
superviżjoni u l-kontroll ta' strumenti 
finanzjarji derivattivi għall-materja prima 
agrikola, sabiex dawn ikunu jistgħu 
jwettqu l-kompiti tagħhom b'mod xieraq.

2. Sabiex tiġi żgurata l-integrità ta' 
sistemi ta' informazzjoni u biex tiġi żgurata 
l-awtentiċità u l-leġibbiltà ta' dokumenti u 
d-data assoċjata trasmessa, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
ddelegati f'konformità mal-Artikolu 227 li 
jistabbilixxu:

2. Sabiex tiġi żgurata l-integrità ta' 
sistemi ta' informazzjoni u biex tiġi żgurata 
l-awtentiċità u l-leġibbiltà ta' dokumenti u 
d-data assoċjata trasmessa, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
ddelegati f'konformità mal-Artikolu 227 li 
jistabbilixxu:

(a) in-natura u t-tip ta' informazzjoni li 
għandha tiġi nnotifikata;

(a) in-natura u t-tip ta' informazzjoni li 
għandha tiġi nnotifikata;

(b) il-kategoriji ta' data li għandhom 
jiġu pproċessati, il-perijodi ta' żamma 
massimi u l-għan tal-ipproċessar, b'mod 
partikolari f'każ tal-pubblikazzjoni ta' tali 
data u t-trasferiment tagħha lejn pajjiżi 
terzi;

(b) il-kategoriji ta' data li għandhom 
jiġu pproċessati, il-perjodi ta' żamma 
massimi u l-għan tal-ipproċessar, b'mod 
partikolari f'każ tal-pubblikazzjoni ta' tali 
data u t-trasferiment tagħha lejn pajjiżi 
terzi;

(c) id-drittijiet tal-aċċess għall-
informazzjoni jew għal sistemi ta' 
informazzjoni magħmulin disponibbli;

(c) id-drittijiet tal-aċċess għall-
informazzjoni jew għal sistemi ta' 
informazzjoni magħmulin disponibbli;
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(d) il-kondizzjonijiet ta' pubblikazzjoni tal-
informazzjoni.

(d) il-kundizzjonijiet ta' pubblikazzjoni tal-
informazzjoni.

2a. Sabiex jiġi żgurat livell adegwat ta' 
trasparenza tas-suq f'konformità mal-
kunfidenzjalità tan-negozju, il-
Kummissjoni tista', skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 2, tadotta miżuri 
li jimponu li l-atturi fis-swieq li huma 
partikolarment neqsin mit-trasparenza 
jwettqu t-tranżazzjonijiet tagħhom 
permezz ta' pjattaforma elettronika ta' 
skambju.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta' implimentazzjoni li jistipulaw il-miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni ta' dan l-
Artikolu, inkluż:

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta' implimentazzjoni li jistipulaw il-miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni ta' dan l-
Artikolu, inkluż:

(a) il-metodi ta' notifika; (a) il-metodi ta' notifika;

(b) ir-regoli dwar l-informazzjoni li 
għandha tiġi notifikata;

(b) ir-regoli dwar l-informazzjoni li 
għandha tiġi notifikata;

(c) l-arranġamenti għall-immaniġġjar 
tal-informazzjoni li għandha tiġi 
nnotifikata, kif ukoll dwar il-kontenut, il-
forma, il-waqt, il-frekwenza u l-iskadenzi 
tan-notifiki;

(c) l-arranġamenti għall-immaniġġjar 
tal-informazzjoni li għandha tiġi 
nnotifikata, kif ukoll dwar il-kontenut, il-
forma, il-waqt, il-frekwenza u l-iskadenzi 
tan-notifiki;

(d) l-arranġamenti għat-trasmissjoni ta' 
informazzjoni u dokumenti lill-Istati 
Membri, lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali, lill-awtoritajiet kompetenti 
f'pajjiżi terzi jew lill-pubbliku, jew biex 
tagħmilhom disponibbli għalihom, soġġetti 
għall-protezzjoni ta' data personali u tal-
interess leġittimu ta' impriżi fil-protezzjoni 
tas-sigrieti kummerċjali tagħhom.

(d) l-arranġamenti għat-trasmissjoni ta' 
informazzjoni u dokumenti lill-Istati 
Membri, lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali, lill-awtoritajiet kompetenti 
f'pajjiżi terzi jew lill-pubbliku, jew biex 
tagħmilhom disponibbli għalihom, soġġetti 
għall-protezzjoni ta' data personali u tal-
interess leġittimu ta' impriżi fil-protezzjoni 
tas-sigrieti kummerċjali tagħhom.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 229(2).

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 229(2)."

Or. en
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Emenda 250
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Anne Sander
f'isem il-Grupp PPE
Jérémy Decerle
f'isem il-Grupp Renew
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ruža Tomašić
f'isem il-Grupp ECR
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 28a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
ANNESS I – PARTI XXXIIIa (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Fl-Anness I, tiddaħħal il-parti li 
ġejja:
"Parti XXXIIIa
Prodotti tal-ġenetika tal-annimali
01012100 - Żwiemel ta' razza pura għat-
trobbija
010221 - Bovini domestiċi ta' razza pura 
għat-trobbija
01022110 - Bovini domestiċi ta' razza 
pura għat-trobbija (erħiet)
01022190 - Bovini domestiċi ta' razza 
pura għat-trobbija (li mhumiex 01012110 
jew 01012130)
01023100 - Buflu ta' razza pura għat-
trobbija
01029020 - Annimali bovini ħajjin ta' 
razza pura għat-trobbija, li mhumiex 
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010221 jew 01023100
01031000 - Majjal ħaj ta' razza pura għat-
trobbija
01041010 - Nagħaġ ħaj ta' razza pura 
għat-trobbija
01051111 - Tjur tal-ispeċi Gallus 
domesticus: Flieles nisa nanniet u 
ġenituri, irjus għall-bajd
01051119 - Tjur tal-ispeċi Gallus 
domesticus: Flieles nisa nanniet u 
ġenituri li mhumiex 01051111
010641 - irġejjen tan-naħal tal-għasel ta' 
razza pura ħajjin tal-ispeċi Apis mellifera
04071100 - Bajd fertilizzat għall-
inkubazzjoni, mit-tjur tal-ispeċi Gallus 
domesticus
040719 - Bajd fertilizzat għall-
inkubazzjoni li mhuwiex 04071100
04071911 - Bajd fertilizzat għall-
inkubazzjoni mid-dundjani jew il-wiżż
04071919 - Bajd fertilizzat għall-
inkubazzjoni, mit-tjur li mhumiex tal-
ispeċi Gallus domesticus u li mhumiex 
dundjani jew wiżż
04071990 - Bajd fertilizzat għall-
inkubazzjoni li mhuwiex mit-tjur
05111000 - Semen bovin
05119985 - Prodotti tal-annimali li 
mhumiex speċifikati jew inklużi x'imkien 
ieħor, li mhumiex 05111000 (inklużi s-
semen tal-mammiferi li mhuwiex semen 
bovin, il-bajd tal-mammiferi u l-embrijuni 
tal-mammiferi)"

Or. en
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Emenda 251
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Anne Sander
f'isem il-Grupp PPE
Jérémy Decerle
f'isem il-Grupp Renew
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ruža Tomašić
f'isem il-Grupp ECR
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1151/2012
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) l-Artikolu 5 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

Artikolu 5 "Artikolu 5

Rekwiżiti għal denominazzjonijiet tal-
oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi

Rekwiżiti għal denominazzjonijiet tal-
oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi

1. Għall-fini ta' dan ir-Regolament, 
"denominazzjoni tal-oriġini" huwa isem li 
jidentifika prodott:

1. Għall-fini ta' dan ir-Regolament, 
"denominazzjoni tal-oriġini" huwa isem li 
jidentifika prodott:

(a) li joriġina f'post speċifiku, 
f'reġjunjew, f'każijiet eċċezzjonali, f'pajjiż;

(a) li joriġina f'post speċifiku, f'reġjun 
jew, f'każijiet eċċezzjonali, f'pajjiż jew 
f'isem tradizzjonalment użat f'post 
speċifiku;

(b) li l-kwalità jew il-karatteristiċi 
tiegħu huma essenzjalment jew 
esklużivament dovuti għal ambjent 
ġeografiku partikolari bil-fatturi naturali u 
umani inerenti tiegħu; u

(b) li l-kwalità jew il-karatteristiċi 
tiegħu huma essenzjalment jew 
esklużivament dovuti għal ambjent 
ġeografiku partikolari, bil-fatturi naturali u 
fatturi umani tiegħu;
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(c) li l-fażijiet ta' produzzjoni tiegħu 
jseħħu kollha fiż-żona ġeografika definita.

(c) li l-fażijiet ta' produzzjoni tiegħu 
jseħħu kollha fiż-żona ġeografika definita.

2. Għall-fini ta' dan ir-Regolament, 
"indikazzjoni ġeografika" huwa isem li 
jidentifika prodott:

2. Għall-fini ta' dan ir-Regolament, 
"indikazzjoni ġeografika" huwa isem li 
jidentifika prodott:

(a) li joriġina f'post speċifiku, f'reġjun 
jew f'pajjiż;

(a) li joriġina f'post speċifiku, f'reġjun 
jew f'pajjiż,  jew f'isem tradizzjonalment 
użat f'post speċifiku;;

(b) li l-kwalità, reputazzjoni jew 
karatteristika oħra partikulari tiegħu tista' 
essenzjalment tiġi attribwita lill-oriġini 
ġeografika tiegħu; u

(b) li l-kwalità, reputazzjoni jew 
karatteristika oħra partikulari tiegħu tista' 
essenzjalment tiġi attribwita lill-oriġini 
ġeografika tiegħu; u

(c) li jkollu għall-inqas waħda mill-
fażijiet tal-produzzjoni tiegħu li sseħħ fiż-
żona ġeografika ddefinita.

(c) li jkollu għall-inqas waħda mill-
fażijiet tal-produzzjoni tiegħu li sseħħ fiż-
żona ġeografika ddefinita.

3. Minkejja l-paragrafu 1, ċerti 
ismijiet għandhom jiġu ttrattati bħala 
denominazzjonijiet tal-oriġini anke jekk il-
materja prima għall-prodotti kkonċernati 
tkun ġejja minn żona ġeografika li tkun 
ikbar miż-żona ġeografika ddefinita, jew li 
tkun differenti minnha, sakemm:

3. Minkejja l-paragrafu 1, ċerti 
ismijiet għandhom jiġu ttrattati bħala 
denominazzjonijiet tal-oriġini anke jekk il-
materja prima għall-prodotti kkonċernati 
tkun ġejja minn żona ġeografika li tkun 
ikbar miż-żona ġeografika ddefinita, jew li 
tkun differenti minnha, sakemm:

(a) tkun iddefinita ż-żona tal-
produzzjoni tal-materja prima;

(a) tkun iddefinita ż-żona tal-
produzzjoni tal-materja prima;

(b) ikunu jeżistu kondizzjonijiet 
speċjali għall-produzzjoni tal-materja 
prima;

(b) ikunu jeżistu kundizzjonijiet 
speċjali għall-produzzjoni tal-materja 
prima;

(c) ikun hemm arranġamenti dwar 
kontrolli biex ikun żgurat li l-
kondizzjonijiet imsemmija fil-punt (b) 
ikunu ġew irrispettati; u

(c) ikun hemm arranġamenti dwar 
kontrolli biex ikun żgurat li l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (b) 
ikunu ġew irrispettati; u

(d) id-denominazzjonijiet tal-oriġini 
kkonċernati kienu rikonoxxuti bħala 
denominazzjonijiet tal-oriġini fil-pajjiż tal-
oriġini qabel l-1 ta' Mejju 2004.

(d) id-denominazzjonijiet tal-oriġini 
kkonċernati kienu rikonoxxuti bħala 
denominazzjonijiet tal-oriġini fil-pajjiż tal-
oriġini qabel l-1 ta' Mejju 2004.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, jistgħu 
jitqiesu bħala materja prima annimali 
ħajjin, laħam u ħalib biss.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, jistgħu 
jitqiesu bħala materja prima annimali 
ħajjin, laħam u ħalib biss.

4. Sabiex jittieħed kont tal-karattru 
speċifiku tal-produzzjoni ta' prodotti li 
ġejjin minn annimali, il-Kummissjoni hija 
b'dan mogħtija s-setgħa li tadotta atti 
ddelegati, f'konformità mal-Artikolu 56, 
dwar restrizzjonijiet u derogi fir-rigward 

4. Sabiex jittieħed kont tal-karattru 
speċifiku tal-produzzjoni ta' prodotti li 
ġejjin minn annimali, il-Kummissjoni hija 
b'dan mogħtija s-setgħa li tadotta atti 
ddelegati, f'konformità mal-Artikolu 56, 
dwar restrizzjonijiet u derogi fir-rigward 
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tax-xiri ta' għalf fil-każ ta' denominazzjoni 
tal-oriġini.

tax-xiri ta' għalf fil-każ ta' denominazzjoni 
tal-oriġini.

Barra minn hekk, sabiex jittieħed kont tal-
karattru speċifiku ta' ċerti prodotti jew 
żoni, il-Kummissjoni hija b'dan mogħtija s-
setgħa li tadotta atti ddelegati, f'konformità 
mal-Artikolu 56, dwar restrizzjonijiet u 
derogi fir-rigward tal-qtil ta' annimali 
ħajjin jew fir-rigward tax-xiri ta' materja 
prima.

Barra minn hekk, sabiex jittieħed kont tal-
karattru speċifiku ta' ċerti prodotti jew 
żoni, il-Kummissjoni hija b'dan mogħtija s-
setgħa li tadotta atti ddelegati, f'konformità 
mal-Artikolu 56, dwar restrizzjonijiet u 
derogi fir-rigward tal-qtil ta' annimali 
ħajjin jew fir-rigward tax-xiri ta' materja 
prima.

Dawn ir-restrizzjonijiet u d-derogi 
għandhom, abbażi ta' kriterji oġġettivi, 
jieħdu kont tal-kwalità jew l-użu u ta' 
kompetenza esperta rikonoxxuta jew fatturi 
naturali.

Dawn ir-restrizzjonijiet u d-derogi 
għandhom, abbażi ta' kriterji oġġettivi, 
jieħdu kont tal-kwalità jew l-użu u ta' 
kompetenza esperta rikonoxxuta jew fatturi 
naturali."

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/252

Emenda 252
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Anne Sander
f'isem il-Grupp PPE
Jérémy Decerle
f'isem il-Grupp Renew
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ruža Tomašić
f'isem il-Grupp ECR
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1151/2012
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) l-Artikolu 7 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

Artikolu 7 "Artikolu 7

Speċifikazzjoni tal-prodott Speċifikazzjoni tal-prodott

1. Denominazzjoni protetta tal-oriġini 
jew indikazzjoni ġeografika protetta, 
għandha tkun konformi ma' speċifikazzjoni 
li għandu jkun fiha mill-inqas:

1. Denominazzjoni protetta tal-oriġini 
jew indikazzjoni ġeografika protetta, 
għandha tkun konformi ma' speċifikazzjoni 
li għandu jkun fiha mill-inqas:

(a) l-isem li għandu jiġi protett bħala 
denominazzjoni tal-oriġini jew 
indikazzjoni ġeografika, kif jintuża, kemm 
jekk fil-kummerċ kif ukoll jekk fil-
lingwaġġ komuni, u bil-lingwi biss li huma 
jew li kienu storikament użati biex 
jiddeskrivu l-prodott speċifiku fiż-żona 
ġeografika ddefinita;

(a) l-isem li għandu jiġi protett bħala 
denominazzjoni tal-oriġini jew 
indikazzjoni ġeografika, kif jintuża, kemm 
jekk fil-kummerċ kif ukoll jekk fil-
lingwaġġ komuni, u bil-lingwi biss li huma 
jew li kienu storikament użati biex 
jiddeskrivu l-prodott speċifiku fiż-żona 
ġeografika ddefinita;

(b) deskrizzjoni tal-prodott, inkluża 
materja prima, jekk ikun opportun, kif 

(b) deskrizzjoni tal-prodott, inkluża 
materja prima, jekk ikun opportun, kif 



AM\1215894MT.docx PE658.378v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

ukoll il-karatteristiċi prinċipali fiżiċi, 
kimiċi, mikrobijoloġiċi jew organolettiċi 
tal-prodott;

ukoll il-karatteristiċi prinċipali fiżiċi, 
kimiċi, mikrobijoloġiċi jew organolettiċi 
tal-prodott;

(c) id-definizzjoni taż-żona ġeografika 
delimitata fir-rigward tar-rabta msemmija 
fil-punt (f)(i) jew (ii) ta' dan il-paragrafu, u, 
fejn ikun opportun, id-dettalji li jindikaw 
konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 5(3);

(c) id-definizzjoni taż-żona ġeografika 
delimitata fir-rigward tar-rabta msemmija 
fil-punt (f)(i) jew (ii) ta' dan il-paragrafu, u, 
fejn ikun opportun, id-dettalji li jindikaw 
konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 5(3);

(d) evidenza li l-prodott joriġina fiż-
żona ġeografika ddefinita msemmija fl-
Artikolu 5(1) jew (2);

(d) evidenza tat-traċċabbiltà li tagħti 
prova li l-prodott joriġina fiż-żona 
ġeografika ddefinita msemmija fl-
Artikolu 5(1) u (2);

(e) deskrizzjoni tal-metodu kif jinkiseb 
il-prodott u, fejn ikun opportun, tal-metodi 
lokali awtentiċi u li ma jinbidlux kif ukoll 
informazzjoni dwar l-ippakkjar, jekk il-
grupp applikant jiddetermina hekk u jagħti 
ġustifikazzjoni suffiċjenti speċifika għall-
prodott għaliex l-ippakkjar ikun irid isir 
fiż-żona ġeografika ddefinita biex tiġi 
salvagwardata l-kwalità, biex tkun żgurata 
l-oriġini jew ikun żgurat il-kontroll, b'kont 
meħud tal-liġi tal-Unjoni, b'mod partikolari 
dik dwar il-moviment liberu tal-merkanzija 
u l-forniment liberu tas-servizzi;

(e) deskrizzjoni tal-metodu kif jinkiseb 
il-prodott u, fejn ikun opportun, il-
kontribut tiegħu għall-iżvilupp 
sostenibbli, il-metodi lokali awtentiċi u li 
ma jinbidlux kif ukoll informazzjoni dwar 
l-ippakkjar, jekk il-grupp applikant 
jiddetermina hekk u jagħti ġustifikazzjoni 
suffiċjenti speċifika għall-prodott għaliex l-
ippakkjar ikun irid isir fiż-żona ġeografika 
ddefinita biex tiġi salvagwardata l-kwalità, 
biex tkun żgurata l-oriġini jew ikun żgurat 
il-kontroll, b'kont meħud tal-liġi tal-
Unjoni, b'mod partikolari dik dwar il-
moviment liberu tal-merkanzija u l-
forniment liberu tas-servizzi;

(f) dettalji li jistabbilixxu dan li ġej: (f) dettalji li jistabbilixxu dan li ġej:

(i) ir-rabta bejn il-kwalità jew il-
karatteristiċi tal-prodott u l-ambjent 
ġeografiku msemmi fl-Artikolu 5(1); jew

(i) fir-rigward ta' denominazzjoni ta' 
oriġini protetta, ir-rabta bejn il-kwalità jew 
il-karatteristiċi tal-prodott u l-ambjent 
ġeografiku msemmi fl-Artikolu 5(1); jew

(ii) fejn ikun oppoprtun, ir-rabta bejn 
kwalità, reputazzjoni jew karatteristika 
oħra speċifika tal-prodott u l-oriġini 
ġeografika msemmija fl-Artikolu 5(2);

(ii) fir-rigward ta' indikazzjoni 
ġeografika protetta, ir-rabta bejn kwalità, 
reputazzjoni jew karatteristika oħra 
speċifika tal-prodott, u l-oriġini ġeografika 
msemmija fl-Artikolu 5(2);

(g) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet 
jew, jekk disponibbli, l-isem u l-indirizz 
tal-korpi li jivverifikaw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-ispeċifikazzjoni tal-
prodott skont l-Artikolu 37 u l-kompiti 
speċifiċi tagħhom;

(g) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet 
jew, jekk disponibbli, l-isem u l-indirizz 
tal-korpi li jivverifikaw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-ispeċifikazzjoni tal-
prodott skont l-Artikolu 37 u l-kompiti 
speċifiċi tagħhom;

(h) kwalunkwe regola ta' ttikkettar 
speċifika għall-prodott ikkonċernat.

(h) kwalunkwe regola ta' ttikkettar 
speċifika għall-prodott ikkonċernat.
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2. Biex ikun żgurat li l-
ispeċifikazzjonijiet tal-prodott jipprovdu 
informazzjoni rilevanti u konċiża, il-
Kummissjoni hija b'dan mogħtija s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-
Artikolu 56 li jistipulaw regoli li jillimitaw 
l-informazzjoni li tinsab fl-ispeċifikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, fejn tali limitazzjoni tkun 
meħtieġa biex ikunu evitati 
applikazzjonijiet eċċessivament 
voluminużi għar-reġistrazzjoni.

2. Biex ikun żgurat li l-
ispeċifikazzjonijiet tal-prodott jipprovdu 
informazzjoni rilevanti u konċiża, il-
Kummissjoni hija b'dan mogħtija s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-
Artikolu 56 li jistipulaw regoli li jillimitaw 
l-informazzjoni li tinsab fl-ispeċifikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, fejn tali limitazzjoni tkun 
meħtieġa biex ikunu evitati 
applikazzjonijiet eċċessivament 
voluminużi għar-reġistrazzjoni.

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistipulaw regoli dwar 
il-forma tal-ispeċifikazzjoni. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 57(2).

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistipulaw regoli dwar 
il-forma tal-ispeċifikazzjoni. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 57(2)."

Or. en
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Emenda 253
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Anne Sander
f'isem il-Grupp PPE
Jérémy Decerle
f'isem il-Grupp Renew
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ruža Tomašić
f'isem il-Grupp ECR
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 13

Test fis-seħħ Emenda

(5) l-Artikolu 13 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:

Artikolu 13 "Artikolu 13

Protezzjoni Protezzjoni

1. L-ismijiet irreġistrati għandhom 
ikunu protetti kontra:

1. L-ismijiet irreġistrati għandhom 
ikunu protetti kontra:

(a) kwalunkwe użu kummerċjali, dirett 
jew indirett, ta' isem irreġistrat fir-rigward 
ta' prodotti mhux koperti mir-reġistrazzjoni 
fejn dawk il-prodotti jkunu komparabbli 
mal-prodotti rreġistrati taħt dak l-isem jew 
fejn l-użu tal-isem ikun qed jisfrutta r-
reputazzjoni tal-isem protett, inkluż 
f'każijiet meta dawn il-prodotti jintużaw 
bħala ingredjenti;

(a) kwalunkwe użu kummerċjali, dirett 
jew indirett, ta' isem irreġistrat fir-rigward 
ta' prodotti mhux koperti mir-reġistrazzjoni 
fejn dawk il-prodotti jkunu komparabbli 
mal-prodotti rreġistrati taħt dak l-isem jew 
fejn l-użu tal-isem ikun qed jisfrutta, 
idgħajjef jew inaqqas ir-reputazzjoni tal-
isem protett, inkluż f'każijiet meta dawn il-
prodotti jintużaw bħala ingredjenti;

(b) kwalunkwe użu skorrett, 
imitazzjoni jew evokazzjoni, anke jekk l-
oriġini vera tal-prodotti jew tas-servizzi 

(b) kwalunkwe użu skorrett, 
imitazzjoni jew evokazzjoni, anke jekk l-
oriġini vera tal-prodotti jew tas-servizzi 
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hija indikata jew jekk l-isem protett huwa 
tradott jew akkumpanjat b'espressjoni bħal 
"stil", "tip", "metodu", "kif prodott fi", 
"imitazzjoni" jew xi espressjoni simili, 
inkluż il-każ meta dawk il-prodotti 
jintużaw bħala ingredjent;

hija indikata jew jekk l-isem protett huwa 
tradott jew akkumpanjat b'espressjoni bħal 
"stil", "tip", "metodu", "kif prodott fi", 
"imitazzjoni" jew xi espressjoni simili, 
inkluż il-każ meta dawk il-prodotti 
jintużaw bħala ingredjent;

(c) kwalunkwe indikazzjoni oħra falza 
jew li tiżgwida dwar il-provenjenza, l-
oriġini, in-natura jew il-kwalitajiet 
essenzjali tal-prodott li tintuża fuq il-
pakkett minn ġewwa jew minn barra, fuq 
il-materjal ta' riklamar jew fuq dokumenti 
relatati mal-prodott ikkonċernat, u l-
ippakkjar tal-prodott f'kontenitur li jista' 
jagħti impressjoni falza dwar l-oriġini 
tiegħu;

(c) kwalunkwe indikazzjoni oħra falza 
jew li tiżgwida dwar il-provenjenza, l-
oriġini, in-natura jew il-kwalitajiet 
essenzjali tal-prodott li tintuża fuq il-
pakkett minn ġewwa jew minn barra, fuq 
il-materjal ta' riklamar jew fuq dokumenti 
relatati mal-prodott ikkonċernat, u l-
ippakkjar tal-prodott f'kontenitur li jista' 
jagħti impressjoni falza dwar l-oriġini 
tiegħu;

(d) kull prattika oħra li tista' tqarraq 
bil-konsumatur fir-rigward tal-oriġini vera 
tal-prodott.

(d) kull prattika oħra li tista' tqarraq 
bil-konsumatur fir-rigward tal-oriġini vera 
tal-prodott;
(da) kwalunkwe reġistrazzjoni, in mala 
fede, ta' isem ta' dominju li huwa simili 
jew li jista' jiġi konfuż, għalkollox jew 
parzjalment, ma' isem protett.

Fejn denominazzjoni protetta tal-oriġini 
jew indikazzjoni ġeografika protetta 
jkollha fiha l-isem ta' prodott li jitqies 
bħala ġeneriku, l-użu ta' dak l-isem 
ġeneriku m'għandux jitqies bħala użu li 
jmur kontra l-punti (a) jew (b) tal-ewwel 
subparagrafu.

Fejn denominazzjoni protetta tal-oriġini 
jew indikazzjoni ġeografika protetta 
jkollha fiha l-isem ta' prodott li jitqies 
bħala ġeneriku, l-użu ta' dak l-isem 
ġeneriku m'għandux jitqies bħala użu li 
jmur kontra l-punti (a) jew (b) tal-ewwel 
subparagrafu.

2. Id-denominazzjonijiet protetti tal-
oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi 
protetti ma għandhomx isiru ġeneriċi.

2. Id-denominazzjonijiet protetti tal-
oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi 
protetti ma għandhomx isiru ġeneriċi.

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
passi amministrattivi u ġudizzjarji adatti 
biex jimpedixxu jew iwaqqfu l-użu illegali 
ta' denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1, li huma prodotti 
jew kummerċjalizzati f'dak l-Istat Membru.

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
passi amministrattivi u ġudizzjarji adatti 
biex jimpedixxu jew iwaqqfu l-użu illegali 
ta' denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1, li huma prodotti 
jew kummerċjalizzati f'dak l-Istat Membru.

3a. Il-protezzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha 
tapplika wkoll għal oġġetti fi tranżitu 
skont it-tifsira tal-punt 44 tal-Artikolu 3 
tar-Regolament (UE) Nru 2017/625 li 
jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni 
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mingħajr ma jkunu rilaxxati għaċ-
ċirkolazzjoni libera fi ħdan it-territorju 
doganali tal-Unjoni u fir-rigward ta' 
oġġetti mibjugħa permezz ta' mezzi ta' 
komunikazzjoni mill-bogħod;

Għal dak il-għan l-Istati Membri 
għandhom jaħtru l-awtoritajiet li jkunu 
responsabbli li jieħdu dawn il-passi 
f'konformità mal-proċeduri determinati 
minn kull Stat Membru individwali.

Għal dak il-għan l-Istati Membri 
għandhom jaħtru l-awtoritajiet li jkunu 
responsabbli li jieħdu dawn il-passi 
f'konformità mal-proċeduri determinati 
minn kull Stat Membru individwali.

Dawn l-awtoritajiet għandhom joffru 
garanziji adegwati ta' oġġettività u 
imparzjalità, u għandhom ikollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom il-persunal 
kwalifikat u r-riżorsi meħtieġa biex iwettqu 
l-funzjonijiet tagħhom.

Dawn l-awtoritajiet għandhom joffru 
garanziji adegwati ta' oġġettività u 
imparzjalità, u għandhom ikollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom il-persunal 
kwalifikat u r-riżorsi meħtieġa biex iwettqu 
l-funzjonijiet tagħhom."

Or. en


