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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 78

Test fis-seħħ Emenda

(5a) l-Artikolu 78 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:

Artikolu 78 "Artikolu 78

Definizzjonijiet, denominazzjonijiet u 
deskrizzjonijiet ta' bejgħ għal ċerti setturi u 
prodotti

Definizzjonijiet, denominazzjonijiet u 
deskrizzjonijiet ta' bejgħ għal ċerti setturi u 
prodotti

1. Fejn rilevanti, minbarra l-istandards 
ta' kummerċjalizzazzjoni applikabbli, id-
definizzjonijiet, id-denominazzjonijiet u d-
deskrizzjoni tal-bejgħ previsti fl-Anness VI 
għandhom japplikaw għas-setturi jew il-
prodotti li ġejjin:

1. Fejn rilevanti, minbarra l-istandards 
ta' kummerċjalizzazzjoni applikabbli, id-
definizzjonijiet, id-denominazzjonijiet u d-
deskrizzjoni tal-bejgħ previsti fl-Anness VI 
għandhom japplikaw għas-setturi jew il-
prodotti li ġejjin:

(a) laħam taċ-ċanga u vitella; (a) laħam taċ-ċanga u vitella;

(b) inbid (b) inbid

(c) ħalib u prodotti tal-ħalib maħsubin 
għall-konsum mill-bniedem;

(c) ħalib u prodotti tal-ħalib maħsubin 
għall-konsum mill-bniedem;

(d) laħam tat-tjur; (d) laħam tat-tjur;

(e) il-bajd; (e) il-bajd;

(f) xaħmijiet li jistgħu jiddellku 
maħsubin għall-konsum mill-bniedem; u

(f) xaħmijiet li jistgħu jiddellku 
maħsubin għall-konsum mill-bniedem;

(g) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-ikel; (g) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-ikel;

(h) laħam tal-majjal;
(i) laħam tan-nagħaġ;
(j) laħam tal-mogħoż;
(k) laħam taż-żiemel; u
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(l) laħam tal-fenek.
2. Id-definizzjonijiet, id-
denominazzjonijiet jew id-deskrizzjonijiet 
ta' bejgħ imsemmija fl-Anness VII ma 
jistgħux jintużaw fl-Unjoni ħlief għall-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodott li jkun 
konformi mar-rekwiżiti korrispondenti 
stabbiliti f'dak l-Anness.

2. Id-definizzjonijiet, id-
denominazzjonijiet jew id-deskrizzjonijiet 
ta' bejgħ imsemmija fl-Anness VII ma 
jistgħux jintużaw fl-Unjoni ħlief għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-promozzjoni ta' 
prodott li jkun konformi mar-rekwiżiti 
korrispondenti stabbiliti f'dak l-Anness. L-
Anness VII jista' jippreskrivi l-
kundizzjonijiet li taħthom tali 
denominazzjonijiet jew deskrizzjonijiet ta' 
bejgħ huma protetti, fil-mument li fih 
huma kummerċjalizzati jew promossi, 
kontra l-użu kummerċjali kontra l-liġi , l-
użu ħażin, l-imitazzjoni jew l-evokazzjoni 
kontra l-liġi.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati f'konformità 
mal-Artikolu 227 dwar il-bidla, deroga jew 
eżenzjoni għad-definizzjonijiet u d-
deskrizzjonijiet tal-bejgħ li dwarhom 
hemm dispożizzjoni fl-Anness VII. Dawk 
l-atti ddelegati għandhom ikunu 
strettament limitati għall-ħtiġijiet evidenti 
li jirriżultaw mill-bżonnijiet tal-konsumatur 
li dejjem qed jevolvu, progress tekniku jew 
il-ħtieġa għall-innovazzjoni tal-prodotti.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati f'konformità 
mal-Artikolu 227 dwar il-bidla, deroga jew 
eżenzjoni għad-definizzjonijiet u d-
deskrizzjonijiet tal-bejgħ li dwarhom 
hemm dispożizzjoni fl-Anness VII, apparti 
dawk previsti fil-Parti Ia tiegħu. Dawk l-
atti ddelegati għandhom ikunu strettament 
limitati għall-ħtiġijiet evidenti li jirriżultaw 
mill-bżonnijiet tal-konsumatur li dejjem 
qed jevolvu, progress tekniku jew il-ħtieġa 
għall-innovazzjoni tal-prodotti.

4. Sabiex jiġi żgurat li l-operaturi u l-
Istati Membri jifhmu b'mod ċar u tajjeb id-
definizzjonijiet u d-deskrizzjonijiet tal-
bejgħ previsti fl-Anness VII, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti ddelegati f'konformità mal-
Artikolu 227 rigward ir-regoli dwar l-
ispeċifikazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom.

4. Sabiex jiġi żgurat li l-operaturi u l-
Istati Membri jifhmu b'mod ċar u tajjeb id-
definizzjonijiet u d-deskrizzjonijiet tal-
bejgħ previsti fl-Anness VII, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti ddelegati f'konformità mal-
Artikolu 227 rigward ir-regoli dwar l-
ispeċifikazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom.

4a. Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza 
tas-suq, jiġu ssodisfati l-aspettattivi tal-
konsumaturi u titqies l-evoluzzjoni tas-suq 
tal-laħam, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 227 u 
tissupplementa l-Parti Ia tal-Anness VII 
billi tispeċifika l-ismijiet u d-
deskrizzjonijiet tal-bejgħ tal-laħam, il-
qatgħat tal-laħam u l-prodotti tal-laħam 
riżervati esklużivament għall-partijiet li 
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jittieklu tal-annimali u l-prodotti li fihom 
il-laħam, f'konformità mar-regoli previsti 
f'dik il-parti tal-Anness VII.

5. Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi 
tal-konsumaturi u l-evoluzzjoni tas-suq tal-
prodotti tal-ħalib, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
skont l-Artikolu 227 biex jiġu speċifikati l-
prodotti tal-ħalib li fir-rigward tagħhom 
għandha tiġi ddikjarata l-ispeċi tal-
annimali li minnhom joriġina il-ħalib, jekk 
mhix tal-ifrat, u biex tistabbilixxi r-regoli 
neċessarji.

5. Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi 
tal-konsumaturi u l-evoluzzjoni tas-suq tal-
prodotti tal-ħalib, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
skont l-Artikolu 227 biex jiġu speċifikati l-
prodotti tal-ħalib li fir-rigward tagħhom 
għandha tiġi ddikjarata l-ispeċi tal-
annimali li minnhom joriġina il-ħalib, jekk 
mhix tal-ifrat, u biex tistabbilixxi r-regoli 
neċessarji."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li testendi l-kamp ta' applikazzjoni tal-istandards tal-
kummerċjalizzazzjoni (id-definizzjoni, id-denominazzjonijiet u d-deskrizzjonijiet tal-bejgħ) u li 
tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni bil-possibbiltà li tadotta att delegat biex tissupplementa l-
Parti Ia tal-Anness VII billi tispeċifika l-ismijiet tal-bejgħ u d-deskrizzjonijiet tal-laħam, il-
qatgħat tal-laħam u l-prodotti tal-laħam riżervati esklużivament għall-partijiet li jittieklu tal-
annimali u tal-prodotti li fihom il-laħam, f'konformità mar-regoli previsti f'dik il-parti tal-
Anness VII.
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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 14a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 103

Test fis-seħħ Emenda

(14a) L-Artikolu 103 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

Artikolu 103 "Artikolu 103

Protezzjoni Protezzjoni

1. Denominazzjoni protetta ta' oriġini 
u indikazzjoni ġeografika protetta jistgħu 
jintużaw minn kwalunkwe operatur li 
jikkummerċjalizza nbid li jkun ġie 
magħmul f'konformità mal-ispeċifikazzjoni 
korrispondenti ta' prodott.

1. Denominazzjoni protetta ta' oriġini 
u indikazzjoni ġeografika protetta jistgħu 
jintużaw minn kwalunkwe operatur li 
jikkummerċjalizza nbid li jkun ġie 
magħmul f'konformità mal-ispeċifikazzjoni 
korrispondenti ta' prodott.

2. Denominazzjoni protetta ta' oriġini 
u indikazzjoni ġeografika protetta, kif ukoll 
l-inbid li juża dak l-isem protett 
f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet ta' 
prodotti għandhom ikunu protetti kontra:

2. Denominazzjoni protetta ta' oriġini 
u indikazzjoni ġeografika protetta, kif ukoll 
l-inbid li juża dak l-isem protett 
f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet ta' 
prodotti għandhom ikunu protetti kontra:

(a) kwalunkwe użu kummerċjali dirett 
jew indirett ta' dak l-isem protett:

(a) kwalunkwe użu kummerċjali dirett 
jew indirett ta' dak l-isem protett:

(i) minn prodotti komparabbli li 
mhumiex konformi ma' l-ispeċifikazzjoni 
tal-prodott tal-isem protett; jew

(i) minn prodotti komparabbli li 
mhumiex konformi ma' l-ispeċifikazzjoni 
tal-prodott tal-isem protett; jew

(ii) sakemm dan l-użu jisfrutta r-
reputazzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini 
jew ta' indikazzjoni ġeografika;

(ii) sakemm dan l-użu jisfrutta, 
idgħajjef jew inaqqas ir-reputazzjoni ta' 
denominazzjoni ta' oriġini jew ta' 
indikazzjoni ġeografika, inkluż meta isem 
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irreġistrat jintuża bħala ingredjent;
(b) kwalunkwe użu ħażin, imitazzjoni 
jew evokazzjoni, anke jekk l-oriġini vera 
tal-prodott jew is-servizz tkun indikata jew 
jekk l-isem protett ikun ġie tradott, traskritt 
jew ttraslitterat jew ikun akkumpanjat 
minn espressjoni bħal "stil", "tip", 
"metodu", "kif prodott fi", "imitazzjoni", 
"togħma", "bħal" jew espressjonijiet simili;

(b) kwalunkwe użu ħażin, imitazzjoni 
jew evokazzjoni, anke jekk l-oriġini vera 
tal-prodott jew tas-servizz tkun indikata 
jew jekk l-isem protett ikun ġie tradott, 
traskritt jew traslitterat jew ikun 
akkumpanjat minn espressjoni bħal "stil", 
"tip", "metodu", "kif prodott fi", 
"imitazzjoni", "togħma", "bħal" jew 
espressjonijiet simili, inkluż meta dawk l-
ismijiet irreġistrati jintużaw bħala 
ingredjent;

(c) kwalunkwe indikazzjoni falza jew 
qarrieqa dwar il-provenjenza, l-oriġini, in-
natura jew il-kwalitajiet essenzjali tal-
prodott, fuq imballaġġ ta' ġewwa jew ta' 
barra, materjal ta' reklamar jew dokumenti 
relatati mal-prodott tal-inbid konċernat, kif 
ukoll fuq l-imballaġġ tal-prodott 
f'kontenitur li jista' jħalli impressjoni falza 
dwar l-oriġini tiegħu;

(c) kwalunkwe indikazzjoni falza jew 
qarrieqa dwar il-provenjenza, l-oriġini, in-
natura jew il-kwalitajiet essenzjali tal-
prodott, fuq imballaġġ ta' ġewwa jew ta' 
barra, materjal ta' reklamar jew dokumenti 
relatati mal-prodott tal-inbid konċernat, kif 
ukoll fuq l-imballaġġ tal-prodott 
f'kontenitur li jista' jħalli impressjoni falza 
dwar l-oriġini tiegħu;

(d) kwalunke prattika oħra li tista' 
tiżgwida lill-konsumatur dwar l-oriġini 
vera tal-prodott.

(d) kwalunkwe prattika oħra li tista' 
tiżgwida lill-konsumatur dwar l-oriġini 
vera tal-prodott.

(da) kwalunkwe indikazzjoni, in mala 
fede, ta' isem ta' dominju li jkun simili 
jew li jista' jiġi konfuż, għalkollox jew 
parzjalment, ma' isem protett.

3. Denominazzjonijiet protetti ta' 
oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti 
ma għandhomx isiru ġeneriċi fl-Unjoni 
skont it-tifsira tal-Artikolu 101(1).

3. Denominazzjonijiet protetti ta' 
oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti 
ma għandhomx isiru ġeneriċi fl-Unjoni 
skont it-tifsira tal-Artikolu 101(1).

3a. Il-protezzjoni msemmija fil-
paragrafu 2 għandha tapplika wkoll fir-
rigward ta' oġġetti li jidħlu fit-territorju 
doganali tal-Unjoni mingħajr ma jiġu 
rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera fit-
territorju doganali tal-Unjoni u fir-
rigward ta' oġġetti mibjugħa permezz tal-
kummerċ elettroniku fl-Unjoni.
3b. Meta ż-żona ġeografika ta' nbid li 
jibbenefika minn denominazzjoni ta' 
oriġini protetta tkun koperta minn 
denominazzjoni ta' oriġini protetta oħra li 
ż-żona ġeografika tagħha tkun akbar, l-
Istati Membri jistgħu jiddeterminaw il-
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kundizzjonijiet li taħthom l-inbejjed 
inkwistjoni jistgħu jibbenefikaw minn din 
id-denominazzjoni ta' oriġini protetta l-
oħra. Dawk il-kundizzjonijiet iridu jiġu 
inklużi fl-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott 
tal-inbejjed ikkonċernati."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirregola prattika li fiha l-inbejjed DOP u IĠP li ż-żona 
ġeografika tagħhom hija koperta minn żona ġeografika akbar ta' DOP jew IĠP oħra jistgħu 
jibbenefikaw mid-DOP jew l-IĠP l-oħra jew jitħalltu mal-inbejjed minn dawk id-DOP jew l-
IĠP. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-kundizzjonijiet li taħthom din il-prattika 
hija permessa. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom jiġu inklużi fl-ispeċifikazzjonijiet tal-
prodott tal-inbejjed inkwistjoni.


