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EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tad-
29 ta' Novembru 2017 intitolata "Il-
Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" 'stabbiliet l-
isfidi, l-objettivi u l-orjentazzjonijiet għall-
Politika Agrikola Komuni ("il-PAK") wara 
l-2020. Dawn l-objettivi jinkludu, inter 
alia, il-ħtieġa li l-PAK tkun iktar 
immexxija mir-riżultati, li tingħata spinta 
lill-modernizzazzjoni u lis-sostenibbiltà, 
inkluż is-sostenibbiltà ekonomika, soċjali, 
ambjentali u klimatika tal-agrikoltura, tal-
forestrija u taż-żoni rurali, li tgħin biex 
jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-
benefiċjarji marbut mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni.

(1) Il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tad-
29 ta' Novembru 2017 intitolata "Il-
Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" stabbiliet l-
isfidi, l-objettivi u l-orjentazzjonijiet għall-
Politika Agrikola Komuni ("il-PAK") wara 
l-2020. Dawn l-objettivi jinkludu, inter 
alia, il-ħtieġa li l-PAK tkun iktar 
immexxija mir-riżultati, li tingħata spinta 
lill-modernizzazzjoni u lis-sostenibbiltà, 
inkluż is-sostenibbiltà ekonomika, soċjali, 
ambjentali u klimatika tal-agrikoltura, tal-
forestrija u taż-żoni rurali f'konformità 
mal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli u l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-
Klima, u li tgħin biex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv għall-benefiċjarji marbut 
mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 208 tat-TFUE, l-UE jeħtieġ tqis l-objettivi ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp 
fil-politiki rilevanti kollha.  Il-faċilitazzjoni tal-iżvilupp agrikoli tal-LDCs u t-titjib tas-sigurtà 
tal-ikel globali huma objettivi ewlenin tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE. Il-PAK 
tinfluwenza l-kummerċ agrikolu b'mod partikolari. Il-prinċipju tal-Koerenza tal-Politiki 
għall-Iżvilupp jirrikjedi li jitqiesu u jiġu monitorjati r-riperkussjonijiet potenzjali fuq is-swieq 
agrikoli lokali u fuq il-produtturi lokali fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u, fejn possibbli, jiġu 
evitati.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-iżvilupp tal-ftehimiet 
kummerċjali jwassal, minn naħa waħda, 
għal aktar kompetizzjoni għall-produtturi 
agrikoli fuq livell internazzjonali, filwaqt 
li, min-naħa l-oħra, jiftaħ perspettivi 
ġodda għalihom. Sabiex tinżamm 
kompetizzjoni ġusta u biex tiġi żgurata r-
reċiproċità fil-kummerċ internazzjonali, l-
Unjoni Ewropea għandha tinforza 
standards tal-produzzjoni f'konformità 
ma' dawk stabbiliti għall-produtturi 
tagħha stess, b'mod partikolari fi 
kwistjonijiet ambjentali u tas-saħħa, 
soġġetti għar-reċiproċità.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Bi qbil mal-Artikolu 208 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), jenħtieġ li l-
implimentazzjoni tal-PAK tkun koerenti 
mal-objettivi tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp, inkluża, inter alia, l-
Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli. 
F'konformità ma' din il-koerenza tal-
politiki, il-miżuri li jittieħdu skont dan ir-
Regolament m'għandhom jipperikolaw la 
l-kapaċità tal-produzzjoni tal-ikel u s-
sigurtà tal-ikel fuq terminu twil tal-pajjiżi 
fil-fażi tal-iżvilupp, b'mod partikolari l-
pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs), u lanqas 
il-kisba tal-obbligi tal-Unjoni fir-rigward 
tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima skont 
il-Ftehim ta' Pariġi.
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Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 208 tat-TFUE, il-politiki kollha tal-UE li possibbilment jaffettwaw lill-pajjiżi 
fil-fażi tal-iżvilupp iridu jqisu l-objettivi għall-iżvilupp. Objettivi ewlenin tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp tal-UE huma li jiġi ffaċilitat l-iżvilupp agrikolu tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u 
li tissaħħaħ is-sigurtà globali tal-ikel. Il-PAK tinfluwenza l-kummerċ agrikolu b'mod 
partikolari.  Il-prinċipju tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp jirrikjedi li jiġu monitorjati l-
impatti fuq is-swieq agrikoli lokali u fuq il-produtturi lokali fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u, 
fejn possibbli, jiġu evitati.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex il-produtturi jkunu jistgħu 
jużaw varjetajiet tad-dwieli li huma iktar 
adattati għall-kundizzjonijiet klimatiċi li 
dejjem jinbidlu u b'reżistenza ikbar għall-
mard, jenħtieġ ikun hemm provvedimenti 
għall-prodotti li jużaw id-
denominazzjonijiet tal-oriġini mhux biss 
minn varjetajiet ta' dwieli li jappartjenu 
għall-ispeċi Vitis vinifera iżda wkoll minn 
varjetajiet ta' dwieli li ġejjin minn 
inkroċjar bejn Vitis vinifera u speċijiet 
oħra tal-ġenus Vitis.

(10) Sabiex il-produtturi jkunu jistgħu 
jużaw varjetajiet tad-dwieli li huma iktar 
adattati għall-kundizzjonijiet klimatiċi li 
dejjem jinbidlu u b'reżistenza ikbar għall-
mard, jenħtieġ ikun hemm provvedimenti 
għall-prodotti li jużaw id-
denominazzjonijiet tal-oriġini mhux biss 
minn varjetajiet ta' dwieli li jappartjenu 
għall-ispeċi Vitis vinifera iżda wkoll minn 
speċijiet oħra tal-ġenus Vitis, kif ukoll 
minn varjetajiet ta' dwieli li ġejjin minn 
inkroċjar bejn speċijiet differenti tal-
ġenus Vitis.

Ġustifikazzjoni

Ma hemm ebda ġustifikazzjoni valida biex jiġu esklużi l-varjetajiet li ma jappartjenux għall-
ispeċi Vitis vinifera milli jibbenefikaw mid-denominazzjonijiet tal-oriġini. Varjetajiet 
magħrufa sew bħal "Uhudler" jew "fragolino" huma tradizzjonalment ikkultivati f'reġjuni 
speċifiċi tal-Ewropa, fejn għandhom għeruq tajbin f'kulturi lokali u huma ta' importanza 
soċjoekonomika. Dawn il-varjetajiet għandhom ikunu protetti minn kwalunkwe forma ta' 
miżapproprjazzjoni permezz ta' speċifikazzjonijiet preċiżi tal-produzzjoni, u dan ikollu l-
benefiċċju ulterjuri li jiżgura standards ta' kwalità għolja.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-definizzjoni ta' denominazzjoni 
ta' oriġini jenħtieġ tiġi allinjata mad-
definizzjoni fil-Ftehim dwar l-Aspetti tad-
Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali 
Relatati mal-Kummerċ12 ("il-Ftehim 
TRIPS"), approvat bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 94/800/KE13 b'mod partikolari, 
mal-Artikolu 22(1) tiegħu, jiġifieri li l-
isem huwa biex il-prodott jiġi identifikat li 
joriġina f'reġjun speċifiku jew f'post 
speċifiku.

imħassar

__________________
12 Iċ-ċiklu ta' Negozjati Kummerċjali 
Multilaterali tal-Urugwaj (1986-1994) - l-
Anness 1 - l-Anness 1C - Ftehim dwar l-
aspetti tad-drittijiet tal-proprjetà 
intelletwali relatati mal-kummerċ (WTO) 
(ĠU L 336, 23.12.1994, p. 214).
13 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-
22 ta' Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni 
f'isem il-Komunità Ewropea, fejn 
għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-
kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq 
fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-
Urugwaj (1986-1994) (ĠU L 336, 
23.12.1994, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Peress li żammejna d-definizzjoni ta' denominazzjoni tal-oriġini prevista fl-Arranġament 
Internazzjonali ta' Lisbona, din il-premessa ma tibqax xierqa għax tirreferi għal definizzjoni 
oħra tad-denominazzjoni tal-oriġini inkluża fil-Ftehim dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-
Proprjetà Intellettwali Relatati mal-Kummerċ (TRIPS).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Sabiex tiġi żgurata biżżejjed 
informazzjoni għall-konsumaturi, ikun 
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xieraq li tiġi stabbilita dikjarazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni u l-lista ta' ingredjenti fir-
Regolament (UE) Nru 1169/2011 bħala 
dettalji obbligatorji għat-tikkettar u l-
preżentazzjoni tal-inbid.

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċarezza u konsistenza, ikun aħjar li l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni u l-
ingredjenti tal-inbid tiġi rregolata fir-Regolament dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel 
lill-konsumaturi (ir-Regolament (UE) 1169/2011).

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Ladarba l-Kummissjoni tkun 
stabbiliet regoli komuni għat-tikkettar tal-
ingredjenti u l-valuri nutrizzjonali għax-
xorb alkoħoliku, kif stabbilit fl-
Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 u r-Rapport tal-
Kummissjoni COM (2017) 58 final, il-
prodotti kollha tad-dwieli jenħtieġ li 
jinkludu informazzjoni dwar l-ingredjenti 
u l-valuri nutrizzjonali fuq it-tikketta.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Fir-rigward tal-krediti tal-
esportazzjoni, il-garanziji tal-krediti tal-
esportazzjoni u l-programmi tal-
assigurazzjoni, tal-intrapriżi kummerċjali 
Statali tal-esportazzjoni agrikola u tal-
għajnuna internazzjonali tal-ikel, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw miżuri nazzjonali 
li jirrispettaw i-dritt tal-Unjoni. Billi l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha huma 

(27) Fir-rigward tal-krediti tal-
esportazzjoni, il-garanziji tal-krediti tal-
esportazzjoni u l-programmi tal-
assigurazzjoni, tal-intrapriżi kummerċjali 
Statali tal-esportazzjoni agrikola u tal-
għajnuna internazzjonali tal-ikel, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw miżuri nazzjonali 
li jirrispettaw id-dritt tal-Unjoni, inkluża 
koerenza tal-politika għall-iżvilupp skont 
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Membri tad-WTO, dawn il-miżuri 
nazzjonali jenħtieġ ikunu konformi wkoll 
mar-regoli stabbiliti f'dik id-Deċiżjoni 
Ministerjali tad-WTO tad-
19 ta' Diċembru 2015, bħala kwistjoni ta' 
dritt tal-Unjoni u d-dritt internazzjonali.

l-Artikolu 208 tat-TFUE u l-Aġenda 2030 
għall-Iżvilupp Sostenibbli. Billi l-Unjoni u 
l-Istati Membri tagħha huma Membri tad-
WTO, dawn il-miżuri nazzjonali jenħtieġ 
ikunu konformi wkoll mar-regoli stabbiliti 
f'dik id-Deċiżjoni Ministerjali tad-WTO 
tad-19 ta' Diċembru 2015, bħala kwistjoni 
ta' dritt tal-Unjoni u d-dritt internazzjonali.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Fir-rapport tagħha ta' Marzu 2017 
dwar it-tikkettar obbligatorju tal-lista tal-
ingredjenti u d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni tax-xorb alkoħoliku, il-
Kummissjoni ddikjarat li ma identifikatx 
raġunijiet oġġettivi li jiġġustifikaw in-
nuqqas ta' informazzjoni dwar l-
ingredjenti u informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni u stiednet lill-industrija biex 
tiżviluppa, fi żmien sena, proposta 
awtoregolatorja bil-għan li tiġi pprovduta 
informazzjoni dwar l-ingredjenti u n-
nutrizzjoni tax-xorb alkoħoliku kollu. 
Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur, l-approċċ 
awtoregolatorju jenħtieġ li, bħala 
minimu, jassigura li l-ingredjenti u l-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni tiġi 
pprovduta fuq tikketta u li tali 
informazzjoni tkun konformi mal-
istipulazzjonijiet dwar "Informazzjoni 
Volontarja dwar l-Ikel" kif stabbilit fir-
Regolament (UE) Nru 1169/2011. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta l-
proposti tal-industrija u tippubblika 
rapport, akkumpanjat, jekk xieraq, minn 
proposta leġiżlattiva, b'eżenzjonijiet 
xierqa għall-mikroprodutturi.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 2a
Koerenza tal-politiki għall-iżvilupp
F'konformità mal-Artikolu 208 tat-TFUE, 
l-objettivi tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, 
inklużi dawk approvati fil-kuntest tan-
Nazzjonijiet Uniti u f'organizzazzjonijiet 
internazzjonali oħra, għandhom jiġu 
kkunsidrati fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Miżuri meħuda skont dan ir-
Regolament m'għandhomx jipperikolaw 
il-kapaċità tal-produzzjoni tal-ikel u s-
sigurtà tal-ikel fit-tul tal-pajjiżi fil-fażi tal-
iżvilupp, b'mod partikolari l-pajjiżi l-inqas 
żviluppati (LDCs), u għandhom 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-impenji 
tal-Unjoni rigward il-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima."

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 208 tat-TFUE, il-politiki kollha li aktarx jaffetwaw lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw iridu jqisu l-objettivi dwar l-iżvilupp. L-iffaċilitar tal-iżvilupp agrikolu tal-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw u t-titjieb tas-sigurtà globali tal-ikel huma objettivi ewlenin tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE. Il-politika agrikola tal-UE għandha effetti esterni, 
b'influwenza b'mod partikolari fuq il-kummerċ fl-agrikoltura. Il-prinċipju PCD jitlob li r-
riperkussjonijiet potenzjali fuq is-swieq agrikoli lokali u l-produtturi lokali f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jiġu mmonitorjati u fejn possibbli, evitati.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 63 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli kull sena l-awtorizzazzjonijiet 
għal taħwil ġdid li jikkorrispondi ma':

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli kull sena l-awtorizzazzjonijiet 
għal taħwil ġdid għall-produzzjoni tal-
inbid li jikkorrispondi ma':

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjonijiet għal taħwil jikkonċernaw varjetajiet ta' għeneb tal-inbid maħsuba għall-
produzzjoni tal-inbid, u mhux għal skopijiet oħrajn bħal meraq tal-għeneb.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jew 1 % taż-żona totali attwalment 
imħawla bid-dwieli fit-territorju tagħhom, 
kif imkejla fil-31 ta' Lulju tas-sena ta' 
qabel; jew

(a) jew 1 % taż-żona totali attwalment 
imħawla bid-dwieli għall-produzzjoni tal-
inbid fit-territorju tagħhom, kif imkejla fil-
31 ta' Lulju tas-sena ta' qabel; jew

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 1 % ta' żona li tinkludi ż-żona 
attwalment imħawla bid-dwieli fit-
territorju tagħhom, kif imkejla fit-
31 ta' Lulju 2015, u ż-żona koperta mid-
drittijiet għat-tħawwil mogħtijin lill-
produtturi fit-territorju tagħhom skont l-
Artikolu 85h, l-Artikolu 85i jew l-
Artikolu 85k tar-Regolament (KE) 
Nru 1234/2007 u disponibbli għall-
konverżjoni f'awtorizzazzjonijiet fl-

(b) 1 % ta' żona li tinkludi ż-żona 
attwalment imħawla bid-dwieli għall-
produzzjoni tal-inbid fit-territorju 
tagħhom, kif imkejla fil-31 ta' Lulju 2015, 
u ż-żona koperta mid-drittijiet għat-
tħawwil mogħtijin lill-produtturi fit-
territorju tagħhom skont l-Artikolu 85h, l-
Artikolu 85i jew l-Artikolu 85k tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007 u 
disponibbli għall-konverżjoni 
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1 ta' Jannar 2016, kif imsemmi fl-
Artikolu 68 ta' dan ir-Regolament.";

f'awtorizzazzjonijiet fl-1 ta' Jannar 2016, 
kif imsemmi fl-Artikolu 68 ta' dan ir-
Regolament.;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 64 – paragrafu 2 – punt b

Test fis-seħħ Emenda

(5a) "L-Artikolu 64, paragrafu 2, 
punt b huwa sostitwit b'dan li ġej:

(b) żoni fejn il-vinji jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-ambjent;

"(b) żoni fejn il-vinji jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-ambjent jew għall-
konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi tal-
varjetajiet tad-dwieli;"

Ġustifikazzjoni

Il-konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi għandha tiġi inkluża wkoll bħala kriterju li fuqu jistgħu 
jingħataw l-awtorizzazzjonijiet, jekk l-applikazzjonijiet eliġibbli f'sena partikolari jaqbżu ż-
żona disponibbli għal tħawwil ġdid tad-dwieli.

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2. Soġġett għall-paragrafu 3, l-Istati 
Membri għandhom jikklassifikaw liema 
varjetajiet ta' għeneb tal-inbid jistgħu 
jitħawlu, jerġgħu jitħawlu jew jitlaqqmu 
fit-territorji tagħhom għall-fini tal-
produzzjoni tal-inbid.

"2. Soġġett għall-paragrafu 3, l-Istati 
Membri għandhom jikklassifikaw liema 
varjetajiet ta' għeneb tal-inbid jistgħu 
jitħawlu, jerġgħu jitħawlu jew jitlaqqmu 
fit-territorji tagħhom għall-fini tal-
produzzjoni tal-inbid. 

L-Istati Membri jistgħu jikklassifikaw il-
varjetajiet tal-għeneb tal-inbid meta: 

L-Istati Membri jistgħu jikklassifikaw il-
varjetajiet tal-għeneb tal-inbid meta:

(a) il-varjetà kkonċernata tkun tal-
ispeċi Vitis vinifera jew Vitis Labrusca; 

(a) il-varjetà kkonċernata tkun tal-
ispeċi Vitis vinifera; jew 
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jew 

(b) il-varjetà kkonċernata tkun ġejja 
minn tlaqqim bejn l-ispeċijiet Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca u speċijiet oħrajn 
tal-ġenus Vitis.

(b) il-varjetà kkonċernata tkun ġejja 
minn tlaqqim bejn l-ispeċijiet Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca u speċijiet oħrajn 
tal-ġenus Vitis. 

Meta varjetà ta' għeneb tal-inbid titħassar 
mill-klassifikazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, il-qlugħ ta' dwieli ta' din il-
varjetà għandu jsir fi żmien 15-il sena mit-
tħassir tagħha.

Meta varjetà ta' għeneb tal-inbid titħassar 
mill-klassifikazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, il-qlugħ ta' dwieli ta' din il-
varjetà għandu jsir fi żmien 15-il sena mit-
tħassir tagħha;
B'deroga mit-tieni subparagrafu, l-Istati 
Membri jistgħu jawtorizzaw it-tħawwil 
mill-ġdid ta' Vitis Labrusca f'vinji storiċi 
eżistenti sakemm is-superfiċje mħawla 
eżistenti ta' Vitis Labrusca ma tiżdiedx.";

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(8a) Fl-Artikolu 92, il-paragrafu 1 
huwa emendat kif ġej:

"1. Ir-regoli dwar denominazzjonijiet ta' 
oriġini, indikazzjonijiet ġeografiċi u 
termini tradizzjonali stabbiliti f'din it-
Taqsima għandhom japplikaw għall-
prodotti msemmija fil-punti 1, 3 sa 6, 8, 9, 
11, 15 u 16 tal-Parti II tal-Anness VII."

"1. Ir-regoli dwar denominazzjonijiet ta' 
oriġini, indikazzjonijiet ġeografiċi u 
termini tradizzjonali stabbiliti f'din it-
Taqsima għandhom japplikaw biss għall-
prodotti msemmija fil-punti 1, 3 sa 6, 8, 9, 
11, 15 u 16 tal-Parti II tal-Anness VII."

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt a
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 93 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "denominazzjoni tal-oriġini" tfisser 
isem li jidentifika prodott, imsemmi fl-

(a) "denominazzjoni tal-oriġini" tfisser 
l-isem ta' reġjun, post speċifiku jew, 
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Artikolu 92(1): f'każijiet eċċezzjonali u debitament 
ġustifikabbli, pajjiż użat biex jiddeskrivi 
prodott imsemmi fl-Artikolu 92(1) li 
jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tirkupra l-approċċ ġenerali tad-definizzjoni attwali billi 
tissottolinja li nbid DOP huwa bbażat fuq l-isem ta' reġjun jew post speċifiku u li l-fatturi 
umani huma fattur inerenti għall-kunċett ta' DOP. L-Emenda żżomm valida l-proposta għall-
flessibilizzazzjoni tal-varjetajiet ta' użu għall-produzzjoni tal-inbejjed DOP.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt a
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 93 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 96 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni 
tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jissospendu l-eżami tal-applikazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 97(2) sakemm qorti 
nazzjonali jew korp nazzjonali ieħor tkun 
iddeċidiet dwar oġġezzjoni għal 
applikazzjoni għall-protezzjoni meta l-
Istat Membru jkun ikkunsidra li r-
rekwiżiti huma ssodisfati fi proċedura 

imħassar
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nazzjonali preliminari skont il-
paragrafu 5.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati mingħajr ma tiġi 
applikata l-proċedura msemmija fl-
Artikolu 229(2) jew (3).";

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tirrifjuta l-proposta tal-Kummissjoni, li jkollha l-effett li 
trendi s-sistema ta' DPO/IĠ aktar ibbażata fuq il-qorti u tkun tista' timblokka s-sistema sħiħa 
minħabba ż-żmien meħtieġ għall-proċedimenti ġudizzjarji. Minbarra li joħolqu inċertezza 
legali għall-operaturi, dan imur kontra l-prinċipju li l-azzjonijiet għal annullament quddiem 
il-qrati nazzjonali jew Ewropej ma għandhomx effett sospensiv.

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt aa (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 119 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt li 
ġej:
"(ga) dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, 
li tista' tkun limitata għall-valur 
enerġetiku biss;"

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt ab (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 119 – paragrafu 1 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt li 
ġej:
"(gb) Il-prodotti tad-dwieli 
dealkoħolizzati li fihom inqas minn 1,2 % 
skont il-volum tal-alkoħol iridu, 
f'konformità mal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru 1169/2011 dwar l-
għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-
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konsumaturi, ikollhom l-informazzjoni 
obbligatorja fuq it-tikketta."

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt ba (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 119 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jiżdied il-paragrafu li ġej:
"4a. Il-valur tal-enerġija għandu jkun:
(a) espress b'numri u kliem jew 
simboli;
(b) ikkalkulat bl-użu tal-fattur ta' 
konverżjoni elenkat fl-Anness XIV tar-
Regolament (UE) Nru 1169/2011 dwar l-
għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi;
(c) espress għal kull 100 ml. Barra 
minn hekk, jista' jiġi espress għal kull 
unità ta' konsum, faċilment rikonoxxibbli 
mill-konsumatur, dment li l-unità użata 
tkun ikkwantifikata fuq it-tikketta u li n-
numru ta' unitajiet li jinsabu fil-pakkett 
ikun iddikjarat.
(d) valuri medji bbażati fuq:
(i) L-analiżi tal-produttur tal-inbid; 
jew
(ii) Kalkolu minn data ġeneralment 
stabbilita u aċċettata bbażata fuq il-valuri 
medji ta' nbejjed tipiċi u karatteristiċi."

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20 – punt aa (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 122 – paragrafu 1 – punt b – punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fil-paragrafu 1 jiżdied il-punt li 
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ġej:
"(va) id-dispożizzjonijiet dwar il-
preżentazzjoni tal-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni u dwar il-kalkolu tal-valur 
enerġetiku;"

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 149 – paragrafu 2 – punt c

Test fis-seħħ Emenda

(22a) L-Artikolu 149, paragrafu 2, il-
punt c huwa emendat kif ġej:

(c) dment li, għal organizzazzjoni tal-
produtturi partikolari jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin: (i) il-volum 
ta' ħalib mhux ipproċessat kopert b'tali 
negozjati ma jaqbiżx it-3,5 % tat-total tal-
produzzjoni tal-Unjoni

"(c) dment li, għal organizzazzjoni tal-
produtturi partikolari jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin: (i) il-volum 
ta' ħalib mhux ipproċessat kopert b'tali 
negozjati ma jaqbiżx is-7,5 % tat-total tal-
produzzjoni tal-Unjoni

(ii) il-volum ta' ħalib mhux ipproċessat 
kopert minn tali negozjati li jiġi prodott fi 
kwalunkwe Stat Membru partikolari ma 
jaqbiżx it-33 % tal-produzzjoni nazzjonali 
totali ta' dak l-Istat Membru, u

(ii) il-volum ta' ħalib mhux ipproċessat 
kopert minn tali negozjati li jiġi prodott fi 
kwalunkwe Stat Membru partikolari ma 
jaqbiżx l-45 % tal-produzzjoni nazzjonali 
totali ta' dak l-Istat Membru, u

(iii) il-volum ta' ħalib mhux ipproċessat 
kopert minn tali negozjati li jiġi kkonsenjat 
fi kwalunkwe Stat Membru partikolari ma 
jaqbiżx it-33 % tal-produzzjoni nazzjonali 
totali ta' dak l-Istat Membru;

(iii) il-volum ta' ħalib mhux ipproċessat 
kopert minn tali negozjati li jiġi kkonsenjat 
fi kwalunkwe Stat Membru partikolari ma 
jaqbiżx l-45 % tal-produzzjoni nazzjonali 
totali ta' dak l-Istat Membru;"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Ġustifikazzjoni

Operaturi li qegħdin 'il fuq fil-katina tal-provvista mhumiex soġġetti għal dawn ir-
restrizzjonijiet stretti fuq il-konċentrazzjoni, u f'ħafna Stati Membri u żoni hemm 
konċentrazzjoni sinifikanti, pereżempju, fi proċessuri. Konsegwentement, l-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi għandhom ikunu permessi jiġbru flimkien perċentwal miżjud ta' produzzjoni, 
sabiex jingħataw aktar saħħa f'negozjati kuntrattwali.
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 149 – paragrafu 2 – punt d

Test fis-seħħ Emenda

(22b) Fl-Artikolu 149, paragrafu 2, il-
punt d huwa mħassar

(d) bil-kundizzjoni li l-bdiewa 
konċernati ma jkunux membri ta' xi 
organizzazzjoni oħra ta' produtturi li 
tinnegozja wkoll kuntratti bħal dawn 
f'isimhom; madankollu, l-Istati Membri 
jistgħu jidderogaw minn din il-
kundizzjoni f'każi ġġustifikati kif dovut 
fejn il-bdiewa jkollhom żewġ unitajiet 
distinti ta' produzzjoni li jkunu jinsabu 
f'żoni ġeografiċi differenti

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Ġustifikazzjoni

Il-membri tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi ma għandhomx jiġu esklużi mill-
possibbiltajiet li jiġbru flimkien il-produzzjoni tagħhom f'negozjati kuntrattwali.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 149 – paragrafu 2 – punt e

Test fis-seħħ Emenda

(22c) Fl-Artikolu 149, paragrafu 2, il-
punt e huwa mħassar

(e) dment li l-ħalib mhux ipproċessat 
ma jkunx kopert minn obbligu ta' 
konsenja li jirriżulta mis-sħubija li bidwi 
jkollu f'kooperattiva skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-istatuti tal-
kooperattiva jew ir-regoli u d-deċiżjonijiet 
previsti f'dawn l-istatuti jew derivati 
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minnhom; u

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Ġustifikazzjoni

Proporzjon sinifikanti tal-produzzjoni tal-ħalib fl-Unjoni jingħata mill-membri lill-
kooperattivi tagħhom. Il-membri tal-kooperattivi ma għandhomx jiġu esklużi mill-
possibbiltajiet li jiġbru flimkien il-produzzjoni tagħhom f'negozjati kuntrattwali.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 152 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22d) fl-Artikolu 152, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"(1a) Organizzazzjoni tal-produtturi 
rikonoxxuta taħt il-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu tista' tippjana l-produzzjoni, 
tottimizza l-ispejjeż tal-produzzjoni, 
tqiegħed fis-suq u tinnegozja kuntratti 
għall-provvista ta' prodotti agrikoli, f'isem 
il-membri tagħha għall-produzzjoni totali 
kollha tagħhom jew għal parti minnha."

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet, il-prattiki u d-deċiżjonijiet li jiffurmaw parti mill-kompiti u l-għanijiet tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi kif definiti mil-leġiżlatur fl-OKS, kif innotat il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja fil-"kawża Endives", huma esklużi mir-regoli dwar il-kompetizzjoni. 
Din hija kwistjoni ta' esklużjoni li tirriżulta mit-twettiq meħtieġ tal-kompiti fdati lill-atturi 
ewlenin fl-OKS mil-leġiżlatur. Ir-referenza għall-Artikolu 101(1) ġiet imħassra peress li 
m'għadhiex tagħmel sens. Din l-emenda u l-emenda għall-Artikolu 206, l-ewwel 
subparagrafu, huma komplementari.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22e (ġdid)
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Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 152 – paragrafu 1 – punt c – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22e) fl-Artikolu 152(1)(c) jiddaħħal il-
punt li ġej:
"(viia) l-iżvilupp ta' inizjattivi li 
jistimulaw il-valorizzazzjoni tal-prodotti 
sekondarji u tal-flussi residwi;"

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi promossa l-ekonomija ċirkolari, għandhom isiru sforzi mhux biss biex jiġu ġestiti 
u jitnaqqsu l-prodotti sekondarji u l-iskart, iżda wkoll biex jinstabu modi innovattivi kif jiġu 
valorizzati.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22f (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 157 – paragrafu 1 – punt c – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22f) fl-Artikolu 157(1)(c) jiddaħħal il-
punt li ġej:
"(viia) l-għoti tal-informazzjoni u t-twettiq 
tar-riċerka meħtieġa biex il-produzzjoni, u 
jekk ikun il-każ għall-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni, tiġi innovata, 
razzjonalizzata, imtejba u aġġustata biex 
il-prodotti jkunu aktar adatti għall-
esiġenzi tas-suq u għall-gosti u l-
aspettattivi tal-konsumatur, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-kwalità tal-
prodott, inkluż il-karatteristiċi speċifiċi ta' 
prodotti li jkollhom denominazzjoni 
protetta tal-oriġini jew indikazzjoni 
ġeografika protetta, u l-protezzjoni tal-
ambjent; l-għoti tal-informazzjoni u t-
twettiq tar-riċerka meħtieġa biex il-
produzzjoni, u jekk ikun il-każ għall-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni, tiġi 
innovata, razzjonalizzata, imtejba u 
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aġġustata biex il-prodotti jkunu aktar 
adatti għall-esiġenzi tas-suq u għall-gosti 
u l-aspettattivi tal-konsumatur, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-kwalità tal-
prodott, inkluż il-karatteristiċi speċifiċi ta' 
prodotti li jkollhom denominazzjoni 
protetta tal-oriġini jew indikazzjoni 
ġeografika protetta, u l-protezzjoni tal-
ambjent, il-klima u l-benessri tal-
annimali;

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi qed jistennew dejjem aktar lill-produtturi biex jagħmlu sforzi kontinwi biex 
itejbu l-benessri tal-annimali u biex jipprevjenu u jtaffu t-tibdil fil-klima (eż. sforzi biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2). L-omissjoni fil-lista hija b'dan ikkoreġuta.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22g (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 157 – paragrafu 1 – punt c – punt xiva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22g) fl-Artikolu 157, paragrafu 1, 
punt c, jiżdied il-punt li ġej:
"(xiva)l-istabbiliment ta' klawżoli 
standard għall-kumpens ġust tal-ispejjeż 
imġarrba mill-bdiewa biex jissodisfaw 
rekwiżiti extralegali fir-rigward tal-
benessri tal-annimali, is-saħħa tal-
annimali, l-ambjent u l-klima, inklużi 
metodi kif jiġu kkalkulati dawn l-
ispejjeż;"

Ġustifikazzjoni

Minbarra klawżoli ta' kondiviżjoni tal-valur standard, l-organizzazzjonijiet interprofessjonali 
jistgħu wkoll jistabbilixxu klawżoli standard li jipprovdu elementi aktar speċifiċi fir-rigward 
tal-kontenut tal-kuntratti standard attwali biex jiġi żgurat kumpens xieraq, inkluż kif jiġi 
kkalkulat kumpens raġonevoli tal-ispejjeż żejda involuti biex isiru prodotti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti extralegali fir-rigward tal-benessri tal-annimali, is-saħħa tal-annimali, l-ambjent u 
l-klima.
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22h (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 157 – paragrafu 1 – punt c – punt xivb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22h) fl-Artikolu 157, paragrafu 1, 
punt c, jiżdied il-punt li ġej:
"(xivb)l-iżvilupp ta' inizjattivi li 
jistimulaw il-valorizzazzjoni tal-prodotti 
sekondarji u tal-flussi residwi;"

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi promossa l-ekonomija ċirkolari, għandhom jiżdiedu u jsiru possibbli sforzi, mhux 
biss biex jiġu ġestiti u jitnaqqsu l-prodotti sekondarji u l-iskart, iżda wkoll biex jinstabu modi 
innovattivi kif jiġu valorizzati.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22i (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 164 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22i) fl-Artikolu 164(4) jiddaħħal il-
punt li ġej:
"(ca) it-tfassil ta' kuntratti u klawżoli 
standard, b'mod partikolari għal 
kondiviżjoni tal-valur u kumpens ġust, li 
jkunu kompatibbli mar-regoli tal-Unjoni"

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda huwa li jiġi permess lill-organizzazzjonijiet interprofessjonali jitolbu 
għall-estensjoni ta' klawżoli standard għall-kondiviżjoni tal-valuri u ta' klawżoli standard ta' 
kumpens sabiex tiġi żgurata aktar trasparenza f'relazzjonijiet kuntrattwali fi ħdan is-setturi.
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22j (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 188a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22j) Fil-Kapitolu III, jiddaħħal l-
Artikolu li ġej:

"Artikolu 188a
Prodotti agrikoli u agroalimentari jistgħu 
jiġu importati minn pajjiżi terzi biss jekk 
jikkonformaw mal-istandards u l-obbligi 
tal-produzzjoni f'konformità ma' dawk 
adottati, b'mod partikolari fl-oqsma tal-
protezzjoni ambjentali u tas-saħħa, għall-
istess prodotti maħsuda fl-Unjoni jew 
ipproċessati minn tali prodotti. Il-
Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu r-regoli 
ta' konformità applikabbli għall-operaturi 
fir-rigward tal-importazzjonijiet, filwaqt li 
tqis il-ftehimiet reċiproċi ma' pajjiżi terzi. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 229(2). "

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – Parti II – punt 18 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) It-terminu "dealkoħolizzat" jista' 
jintuża flimkien mal-isem tal-prodotti tad-
dielja msemmija fil-punti 1 u 4 sa 9, meta 
l-prodott:

(18) "Inbid dealkoħolizzat" jew 
"dealkoħolizzat (segwit bl-isem tal-
kategorija tal-prodott tad-dwieli użat 
għall-produzzjoni tiegħu)" tfisser prodott 
li:
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – Parti II – punt 18 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinkiseb minn inbid kif definit fil-
punt 1, l-inbid frizzanti kif definit fil-
punt 4, l-inbid frizzanti ta' kwalità kif 
definit fil-punt 5, l-inbejjed frizzanti 
aromatiċi ta' kwalità għolja kif definit fil-
punt 6, l-inbid frizzanti bil-gass kif definit 
fil-punt 7, l-inbid semifrizzanti kif definit 
fil-punt 8, jew minn inbid semifrizzanti 
bil-gass kif definit fil-punt 9;

(a) mhuwiex protett minn indikazzjoni 
ġeografika (IĠ) u jinkiseb minn inbid, l-
inbid ġdid li għadu fil-fermentazzjoni, l-
inbid likur, l-inbid frizzanti, l-inbid 
frizzanti ta' kwalità, l-inbid frizzanti 
aromatiku ta' kwalità, l-inbid frizzanti bil-
gass, l-inbid semifrizzanti, l-inbid 
semifrizzanti bil-gass, l-inbid minn għeneb 
imqadded, jew mill-inbid minn għeneb 
misjur;

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tinkludi dawn il-prodotti innovattivi fl-Organizzazzjoni Komuni 
tas-Suq bħala kategorija ġdida, biex tippermetti ċertu grad ta' flessibbiltà meta tiżviluppa 
regoli aktar dettaljati dwar id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u l-proċessi ta' produzzjoni 
awtorizzati tagħhom.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – Parti II – punt 18 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sarlu trattament għad-
dealkoħolizzazzjoni skont proċessi 
speċifikati fit-Taqsima E tal-Parti I tal-
Anness VIII; u

(b) sarlu trattament għad-
dealkoħolizzazzjoni skont kundizzjonijiet 
speċifikati fit-Taqsima E tal-Parti I tal-
Anness VIII; u

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
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Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – Parti II – punt 19 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) It-terminu "parzjalment 
dealkoħolizzat" jista' jintuża flimkien mal-
isem tal-prodotti tad-dielja msemmija fil-
punti 1 u 4 sa 9, meta l-prodott:

(19) "Inbid parzjalment dealkoħolizzat" 
jew "Parzjalment dealkoħolizzat (segwit 
bl-isem tal-kategorija tal-prodotti tad-
dwieli użata għall-produzzjoni tiegħu)" 
tfisser il-prodott li:

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – Parti II – punt 19 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinkiseb minn inbid kif definit fil-
punt 1, l-inbid frizzanti kif definit fil-
punt 4, l-inbid frizzanti ta' kwalità kif 
definit fil-punt 5, l-inbejjed frizzanti 
aromatiċi ta' kwalità għolja kif definit fil-
punt 6, l-inbid frizzanti bil-gass kif definit 
fil-punt 7, l-inbid semifrizzanti kif definit 
fil-punt 8, jew minn inbid semifrizzanti 
bil-gass kif definit fil-punt 9;

(a) mhuwiex protett minn indikazzjoni 
ġeografika (IĠ) u jinkiseb minn inbid, l-
inbid ġdid li għadu fil-fermentazzjoni, l-
inbid likur, l-inbid frizzanti, l-inbid 
frizzanti ta' kwalità, l-inbid frizzanti 
aromatiku ta' kwalità, l-inbid frizzanti bil-
gass, l-inbid semifrizzanti, l-inbid 
semifrizzanti bil-gass, l-inbid minn għeneb 
imqadded, jew mill-inbid minn għeneb 
misjur;

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tinkludi dawn il-prodotti innovattivi fl-Organizzazzjoni Komuni 
tas-Suq bħala kategorija ġdida, biex tippermetti ċertu grad ta' flessibbiltà meta tiżviluppa 
regoli aktar dettaljati dwar id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u l-proċessi ta' produzzjoni 
awtorizzati tagħhom.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – Parti II – punt 19 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sarlu trattament għad-
dealkoħolizzazzjoni skont proċessi 
speċifikati fit-Taqsima E tal-Parti I tal-
Anness VIII; u

(b) sarlu trattament għad-
dealkoħolizzazzjoni skont kundizzjonijiet 
speċifikati fit-Taqsima E tal-Parti I tal-
Anness VIII; u

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 251/2014
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) fl-Artikolu 3, paragrafu 1, jiżdied 
il-punt li ġej:
"(ca) prodotti tal-inbid aromatizzati 
dealkoħolizzati:"

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 3b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 251/2014
Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) fl-Artikolu 3, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
"4a. Prodott tal-inbid Aromatizzat 
Dealkoħolizzat huwa xarba:
(a) miksuba skont il-kundizzjonijiet 
speċifikati fil-paragrafi 2, 3 u 4;
(b) li għaddiet minn trattament għad-
dealkoħolizzazzjoni;
(c) li għandha qawwa alkoħolika reali 
skont il-volum ta' inqas minn 0,5 %."
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 3c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 251/2014
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) fl-Artikolu 4, jiżdied il-paragrafu li 
ġej:
"4a. Il-prattiki enoloġiċi definiti fir-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 606/2009 għandhom japplikaw għall-
prodotti tal-inbid aromatizzat".

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 4a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 251/2014
Artikolu 5 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) fl-Artikolu 5 jiżdied il-paragrafu 
ġdid li ġej:
"5a. Meta l-prodotti tal-inbid 
aromatizzat jiġu esportati, l-Istati Membri 
jistgħu jippermettu denominazzjonijiet tal-
bejgħ minbarra dawk stabbiliti fl-
Anness II jekk dawn id-
denominazzjonijiet tal-bejgħ ikunu 
meħtieġa mil-leġiżlazzjoni tal-pajjiż terz 
inkwistjoni. Dawn id-dettalji jistgħu 
jidhru wkoll b'lingwi oħra li mhumiex il-
lingwi uffiċjali tal-Unjoni."

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 4b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 251/2014
Artikolu 5 – paragrafu 5b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) fl-Artikolu 5, jiżdied il-paragrafu li 
ġej: 
"5b. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 33 biex temenda l-Anness II għal 
dan ir-Regolament sabiex tqis il-progress 
tekniku, l-iżviluppi xjentifiċi u tas-suq, is-
saħħa tal-konsumaturi jew il-ħtieġa tal-
konsumatur għall-informazzjoni." 

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 4c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 251/2014
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) fl-Artikolu 6, paragrafu 3, jiżdied 
il-paragrafu li ġej: 
"3a. Is-sena inizjali tista' tidher fuq it-
tikketti tal-prodotti dment li l-prodott tad-
dwieli jirrappreżenta mill-inqas 75 % tal-
volum totali u li mill-inqas 85 % tal-
għeneb użati biex isiru dawk il-prodotti 
jkun inqata' fis-sena inkwistjoni." 

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 4d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 251/2014
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4d) Jiddaħħal Artikolu 7a ġdid:
"Artikolu 7a

Lista tal-ingredjenti
1. Il-lista ta' ingredjenti tal-prodotti 
tal-inbid aromatizzat, għandha tiġi 
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indikata fuq it-tikketta jew b'mezzi oħra 
għajr fuq l-imballaġġ jew fuq it-tikketta.
2. Meta l-lista ta' ingredjenti tiġi 
pprovduta b'mezzi oħra minbarra fuq l-
imballaġġ jew fuq it-tikketta, l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli u speċifika, u viżwalment 
separata mill-kontenut tal-
kummerċjalizzazzjoni għall-inbid.
3. L-ingredjenti għandhom ikunu 
deżinjati bl-isem speċifiku tagħhom. L-
inbid bażi użat għandu jitqies bħala 
prodott bażiku uniku. Bħala 
konsegwenza, l-elenkar tal-ingredjenti 
tiegħu ma għandux ikun meħtieġ.
4. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 33 biex tagħti aktar dettalji dwar 
ir-regoli għall-indikazzjoni tal-lista tal-
ingredjenti tal-prodotti tal-inbid 
aromatizzat."

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 7a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 251/2014
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) fl-Anness I, paragrafu 1, punt a, 
jiżdied il-punt iiia li ġej:
"(iiia) Xorb spirituż (mhux aktar minn 
1 % tal-kwantità totali)." 

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 7b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 251/2014
Anness II – Taqsima B – punt 8
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Test fis-seħħ Emenda

(7b) Fit-Taqsima B tal-Anness II, il-
punt 8 huwa sostitwit b'dan li ġej:

(8) Glühwein "(8) Glühwein

Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat Xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat

– li jinkiseb esklussivament minn inbid 
aħmar jew abjad,

– li jinkiseb esklussivament minn inbid 
aħmar u/jew abjad,

– li jingħata togħma prinċipalment mill-
kannella u/jew l-imsiemer tal-qronfol, u

– li jingħata togħma prinċipalment mill-
kannella u/jew l-imsiemer tal-qronfol, u

– għandu qawwa alkoħolika attwali skont 
il-volum ta' mhux inqas minn 7 % vol.

– għandu qawwa alkoħolika attwali skont 
il-volum ta' mhux inqas minn 7 % vol.

Mingħajr ħsara għall-kwantitajiet tal-ilma 
li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
Anness I, punt 2, iż-żieda tal-ilma hija 
projbita.

Mingħajr ħsara għall-kwantitajiet tal-ilma 
li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
Anness I, punt 2, iż-żieda tal-ilma hija 
projbita.

Fejn dan jiġi preparat bl-inbid abjad, id-
denominazzjoni tal-bejgħ "Glühwein" 
għandha tkun supplimentata bi kliem li 
jindikaw inbid abjad, bħall-kelma "abjad".

Fejn dan jiġi preparat bl-inbid abjad, id-
denominazzjoni tal-bejgħ "Glühwein" 
għandha tkun supplimentata bi kliem li 
jindikaw inbid abjad, bħall-kelma 
"abjad"."

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 7c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 251/2014
Anness II – Taqsima Ca (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7c) Fl-Anness IIa tiżdied taqsima 
ġdida:
"Ca. PRODOTTI TAL-INBID 
AROMATIZZATI DEALKOĦOLIZZATI 
(1) Prodott tal-inbid aromatizzat 
dealkoħolizzat jew dealkoħolizzat (segwit 
mill-isem tal-prodott tal-inbid aromatizzat 
użat għall-produzzjoni tiegħu)" Prodotti li 
jikkonformaw mad-definizzjoni stabbilita 
fl-Artikolu 3(5)."
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Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-inbejjed li jitqiegħdu fuq is-suq 
jew ittikkettati qabel l-implimentazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet rilevanti li ma 
jikkonformawx mal-ispeċifikazzjonijiet ta' 
dan ir-Regolament jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati sakemm jispiċċaw l-
istokkijiet.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkonċerna l-inbejjed li ġew ittikkettati qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament 
il-ġdid u b'mod partikolari l-parti li tikkonċerna r-rekwiżiti l-ġodda ta' ittikkettar.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 119, il-paragrafu 1, il-punt i, l-
Artikolu 119, il-paragrafu 4, u l-
Artikolu 122, il-paragrafu 1, il-punt b, il-
punt vi, għandhom japplikaw minn 
[5 snin] wara l-pubblikazzjoni ta' dan ir-
Regolament.
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