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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a.) L-Artikolu 78 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:
"1. Fejn rilevanti, minbarra l-istandards 
ta' kummerċjalizzazzjoni applikabbli, id-
definizzjonijiet, id-denominazzjonijiet u d-
deskrizzjoni tal-bejgħ previsti fl-
Anness VII għandhom japplikaw għas-
setturi jew il-prodotti li ġejjin:
(a) laħam taċ-ċanga u vitella;
(aa) laħam tan-nagħaġ;
(b) inbid;
(c) ħalib u prodotti tal-ħalib maħsubin 
għall-konsum mill-bniedem;
(d) laħam tat-tjur;
(e) bajd;
(f) xaħmijiet li jistgħu jiddellku maħsubin 
għall-konsum mill-bniedem; u
(g) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-ikel;
(h) laħam tal-majjal;
(i) laħam tal-mogħoż;
(j) laħam taż-żiemel;
(k) laħam tal-fenek.
2. Id-definizzjonijiet, id-
denominazzjonijiet jew id-deskrizzjonijiet 
ta' bejgħ imsemmija fl-Anness VII ma 
jistgħux jintużaw fl-Unjoni ħlief għall-
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kummerċjalizzazzjoni ta' prodott li jkun 
konformi mar-rekwiżiti korrispondenti 
stabbiliti f'dak l-Anness. L-Anness VII 
jista' jippreskrivi l-kundizzjonijiet li fihom 
dawn id-denominazzjonijiet jew id-
deskrizzjonijiet ta' bejgħ jiġu protetti, fil-
mument tal-kummerċjalizzazzjoni jew tal-
promozzjoni, kontra l-użi ħżiena, l-użi 
kummerċjali, l-imitazzjonijiet jew 
evokazzjonijiet illeċiti.
3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati 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 delegati 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 delegati f'konformità mal-
Artikolu 227 rigward ir-regoli dwar l-
ispeċifikazzjoni u l-applikazzjoni 
tagħhom.
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 
delegati 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.
6. Id-denominazzjonijiet msemmija fl-
Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011, attwalment użati għal-
laħam, il-laħam imqatta', il-laħam 
f'biċċiet, il-preparati tal-laħam u l-
prodotti tal-laħam, ma jistgħu jintużaw 
għall-ebda prodott ieħor għajr il-laħam 
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jew il-prodotti li fihom il-laħam.
Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi tal-
konsumaturi u tal-evoluzzjoni tas-suq tal-
laħam, meta n-natura eżatta tal-ikel 
toħroġ b'mod ċar mill-użu tradizzjonali 
tiegħu skont l-Artikolu 3 tar-Regolament 
(UE) Nru 1151/2012, u/jew meta d-
denominazzjonijiet ikunu evidenti għall-
konsumatur medju biex tiġi deskritta 
kwalità karatteristika tal-ikel, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 227 
biex iżżid fl-Anness VII regoli speċifiċi 
dwar id-derogi għall-ewwel paragrafu fir-
rigward ta' lista ta' definizzjonijiet, 
denominazzjonijiet jew deskrizzjonijiet ta' 
bejgħ ta' laħam, laħam imqatta', laħam 
f'biċċiet, preparati tal-laħam u prodotti 
tal-laħam imsemmija fl-ewwel paragrafu.
Hija u tadotta dawn l-atti delegati, il-
Kummissjoni, skont l-Artikolu 17 tar-
Regolament (UE) Nru 1169/2011, 
għandha tagħmel distinzjoni bejn l-
ismijiet ġuridiċi u l-ismijiet tradizzjonali 
jew l-ismijiet deskrittivi skont jekk l-isem 
tal-ikel jagħmilx referenza għall-użu li 
jsir minn dan l-ikel.
Għad-derogi relatati mal-prodotti abbażi 
tal-proteini veġetali, id-deskrizzjoni ta' 
bejgħ għandha ssemmi b'mod ċar 
"mingħajr laħam". 
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