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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. L-ELEMENTI PRINĊIPALI TAL-PROPOSTA

Il-proposta tal-Kummissjoni tipprova tissostitwixxi r-Regolament tal-Kunsill Nru 1601/91 tal-
10 ta’ Ġunju 1991 li jittratta d-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta’ nbejjed 
aromatizzati, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails aromatizzati magħmula mill-
prodotti tal-inbid (“prodotti tal-inbid aromatizzat”). Madankollu, fid-dawl tal-innovazzjoni 
teknoloġika, l-iżviluppi tas-suq u l-aspettattivi li dejjem jevolvu tal-konsumaturi tqies 
neċessarju li jkunu aġġornati r-regoli applikabbli għad-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ ċertu prodotti tal-
inbid aromatizzat, filwaqt li jiġu kkunsidrati metodi ta’ produzzjoni tradizzjonali.

Il-proposta tissemplifika r-regoli eżistenti u, b’mod partikolari, taddatta d-definizzjonijiet 
użati għall-evoluzzjoni teknika u toħloq konformità bejn ir-regoli eżistenti fuq l-
indikazzjonijiet ġeografiċi u l-Ftehim dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali 
Relatati mal-Kummerċ  (il-Ftehim TRIPs). Jimmira wkoll għall-konformità tat-test mat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) dwar l-“atti ddelegati” u l-“atti tal-
implimentazzjoni” (Artikoli 290 u 291 TFUE rispettivament). 

Il-Kummissjoni, fil-memorandum ta' spjegazzjoni tagħha, tindika "kunsens fost il-produtturi 
ta’ prodotti tal-inbid aromatizzat biex iżommu l-istess qafas u regoli simili" u li "mid-dehra 
jeħtieġ biss li jkun hemm aġġustamenti tekniċi minuri". Il-Kummissjoni tinnota li dawk l-
aġġustamenti tekniċi kienu kkomunikati lis-servizzi tagħha mir-rappreżentanti tas-settur, wara 
konsultazzjoni informali mal-produtturi Ewropej ewlenin u l-organizzazzjonijiet nazzjonali.

Il-Kummissjoni tindika bħala objettivi ewlenin oħrajn tal-proposta tagħha, l-applikabilità 
mtejba u ċ-ċarezza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; politika definita tajjeb dwar il-kwalità msejsa 
fuq id-definizzjonijiet tal-prodotti; l-aġġornament ta’ ċerti denominazzjonijiet tal-bejgħ fid-
dawl tal-possibilità ta’ żieda fil-livell tal-inbid minflok biż-żieda diretta tal-alkoħol; żieda fil-
flessibilità bit-trasferiment tal-kompetenza tal-emendar tad-definizzjonijiet u d-
deskrizzjonijiet tal-prodotti mill-proċedura preżenti tal-kodeċiżjoni għall-Kummissjoni 
permezz ta’ atti ddelegati; l-adattament tar-regoli tal-Unjoni għal rekwiżiti tekniċi ġodda u 
għar-rekwiżit tad-WTO, inkluż il-Ftehim TRIPs; u d-definizzjoni tal-kriterji li jiggwidaw l-
għarfien ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ġodda.

2. L-ISTRUTTURA TAL-ABBOZZ TA' REGOLAMENT

L-abbozz ta' Regolament jikkonsisti f’4 Kapitoli u 3 Annessi:

Il-Kapitolu I jistabbilixxi d-definizzjoni bażika u l-klassifikazzjoni tal-prodotti.

Il-Kapitolu II jittratta d-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar. Dan jirreferi għar-
rekwiżiti u r-restrizzjonijiet stabbiliti fl-Annessi I u II, u jiddelega lill-Kummissjoni l-
istabbiliment ta’ proċessi ta’ produzzjoni awtorizzati ulterjuri. Jirreferi għall-metodi 
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internazzjonali għall-analiżi tal-prodotti tal-inbid aromizzat, u jistabbilixi regoli tat-tikkettar 
speċifiċi għal dawk il-prodotti.

Il-Kapitolu II jistabbilixxi wkoll, billi jirreferi għall-Annessi I u II, sistema koerenti bbażata 
fuq prattiki ta’ kwalità tradizzjonali u żviluppi ġodda fir-rigward tal-kwalità tal-prodotti. Dan 
għandu l-għan li jipprovdi informazzjoni ċara lill-klijent dwar in-natura tal-prodotti 
(denominazzjonijiet tal-bejgħ) u jobbliga lill-produttur sabiex jipprovdi l-informazzjoni kollha 
neċessarja sabiex jevita li l-konsumatur jiġi żgwidat.

Il-Kapitolu III jistabbilixxi regoli dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi skont l-obbligi 
internazzjonali tal-UE. L-indikazzjonijiet ġeografiċi elenkati attwalment fir-Regolament 
Nru 1601/91 huma ttrasferiti fir-reġistru li hu stabbilit skont l-Artikolu 22 tar-Regolament 
attwali. 

Il-Kapitolu IV hemm stabbiliti Miżuri Ġenerali, Tranżittivi u Finali.

L-Anness I jinkludi d-definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi għall-produzzjoni tal-prodotti tal-
inbid aromatizzat.

Fl-aħħar nett, l-Anness II jinkludi d-denominazzjonijiet tal-bejgħ tagħhom u d-deskrizzjoni 
assoċjata.

3. EMENDI SSUĠĠERITI MIR-RAPPORTEUR 

Ir-rapporteur jaqbel mal-parti l-kbira tal-elementi tal-proposta tal-Kummissjoni, li tittratta fil-
fatt aġġustamenti tekniċi, mingħajr bidla vera fil-politika, kif indikat ukoll mir-rappreżentanti 
tas-settur. Għalhekk jipproponi li l-proposta għandha tkun approvata, iżda b’ċerti emendi. 
Jiġifieri:

- ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-aġġornament tad-denominazzjonijiet tal-bejgħ u d-
deskrizzjonijiet tal-prodotti tal-inbid aromatizzat huwa, fil-fatt, element essenzjali ta’ dan ir-
Regolament u li għalhekk ma għandux isir permezz ta’ atti ddelegati, kif qed tissuġġerixxi l-
Kummissjoni, imma permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja;

- il-konsumaturi għandhom ikunu jafu jekk il-post ta’ provenjenza tal-ingredjent primarju 
huwiex fil-fatt l-istess bħall-post ta’ provenjenza tal-inbid aromatizzat innifsu (dispożizzjoni 
tixtiebaħ iddaħħlet fl-Artikolu 26(3) tar-Regolament 1169/2011 li ġie adottat dan l-aħħar dwar 
l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi);

- b'mod simili, għall-prodotti tal-inbid aromatizzat protetti permezz tal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi, il-konsumaturi għandhom ikunu jafu jekk il-post ta’ provenjenza tal-għeneb li 
jkunu ntużaw hux tabilħaqq l-istess bħall-post tal-provenjenza tal-prodott;

- id-deskrizzjoni tal-inbid aromatizzat għandha tkopri kemm l-inbid aromatizzat li ma jkunx 
miżjud bl-alkoħol u kemm l-inbid aromatizzat miżjud bl-alkoħol;

- fejn l-alkoħol żdied ma’ “xorb b’bażi ta’ nbid aromatizzat”, is-saħħa alkoħolika vera ta’ dan 
tal-aħħar skont il-volum għandha tkun mill-anqas 7,5 % vol.;
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- it-tagħrif inkluż fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott dwar ir-rabta bejn iż-żona ġeografika u l-
prodott finali huwa pjuttost importanti għall-għażla tal-konsumaturi u għalhekk għandu jitqies 
bħala element mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament. Il-miżuri relevanti għandhom għalhekk 
jiġi adottati permezz ta' atti ddelegati;

- b'mod simili, il-miżuri dwar il-kompiti ta’ kontroll u verifika għandhom ikunu adottati 
permezz ta’ atti ddelegati billi huma importanti għall-protezzjoni tal-interessi kemm tal-
produtturi u kemm tal-konsumaturi;

- fl-aħħar nett, huwa xieraq li jiddaħħlu fil-korp ta’ definizzjonijiet tal-prodott l-elementi 
karatteristiċi tat-tħejjija tagħhom (aromatizzanti, żieda jew le ta’ alkoħol, koloranti, għoti ta' 
ħlewwa).

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “Prodotti tal-inbid aromatizzat”: tfisser 
prodotti miksubin minn prodotti tas-settur 
tal-inbid kif imsemmi fir-Regolament (UE) 
Nru [XXXX/20XX. COM(2010) 799 finali 
OKS allinjati], u li ngħataw togħma. Dawn 
huma klassifikati kif ġej:

(1) “Prodotti tal-inbid aromatizzat”: tfisser 
prodotti miksubin minn prodotti tas-settur 
tal-inbid kif imsemmi fir-Regolament (UE) 
Nru [XXXX/20XX. COM(2010) 799 finali 
OKS allinjati], u li ngħataw togħma skont 
il-kondizzjonijiet stipulati fl-Anness I. 
Dawn huma klassifikati kif ġej:

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jiddaħħlu fil-korp ta’ definizzjonijiet tal-prodotti l-elementi tat-tħejjija 
tagħhom (aromatizzanti, żieda jew le ta’ alkoħol, koloranti, għoti ta' ħlewwa). Id-dettalji 
tekniċi għandhom jiġu preskritti fl-Annessi. Iż-żieda tal-alkoħol hija fakultattiva għall-
inbejjed aromatizzati, u ma hijiex permessa għall-kategoriji l-oħrajn ta’ prodotti ħlief għal 
prodotti speċifiċi li huma definiti b'mod partikolari fl-Anness II.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 – sottopunt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) li seta' kien l-oġġett ta’ żieda ta’ 
alkoħol, kolorant u/jew għoti ta' ħlewwa 
skont il-kondizzjonijiet stipulati fl-Anness 
I;

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun iċċarat li dawn it-tekniki mhumiex obbligatorji.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3 – sottopunt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) li setat kienet l-oġġett ta’ kolorant 
u/jew għoti ta' ħlewwa skont il-
kondizzjonijiet stipulati fl-Anness I;

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun iċċarat li dawn it-tekniki mhumiex obbligatorji.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3 – sottopunt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) li ma kinitx l-oġġett ta’ żieda ta’ 
alkoħol, għajr jekk dispost xort'oħra fl-
Anness II;

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jiddaħħlu fil-korp ta’ definizzjonijiet tal-prodott l-elementi tat-tħejjija 
tagħhom (aromatizzanti, żieda jew le ta’ alkoħol, koloranti, għoti ta' ħlewwa). Id-dettalji 
tekniċi għandhom jiġu stipulati fl-Annessi. Iż-żieda tal-alkoħol hija fakultattiva għall-inbejjed 
aromatizzati, u ma hijiex permessa għall-kategoriji l-oħrajn ta’ prodotti ħlief għal prodotti 
speċifiċi li huma definiti b'mod partikolari fl-Anness II.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3 – sottopunt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) li żdied l-alkoħol magħha, f’liema 
każ is-saħħa vera tal-alkoħol li fiha skont 
il-volum għandha tkun mill-anqas 7% vol.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – sottopunt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li setat kienet l-oġġett ta’ kolorant 
u/jew għoti ta' ħlewwa skont il-
kondizzjonijiet stipulati fl-Anness I;

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun iċċarat li dawn it-tekniki huma fakultattivi.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ għall-
prodotti tal-inbid aromatizzat kif stipulat
fl-Anness II għandhom jintużaw fl-Unjoni. 
Dawk id-denominazzjonijiet jistgħu 
jintużaw biss għall-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti tal-inbid aromatizzat li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti f’dak 
l-Anness għad-denominazzjoni tal-bejgħ 
korrispondenti.

1. Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ għall-
prodotti tal-inbid aromatizzat li huma 
stipulati fl-Anness II biss għandhom 
jintużaw fl-Unjoni fir-rigward ta' dawk il-
prodotti. Dawk id-denominazzjonijiet 
jistgħu jintużaw biss għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-inbid 
aromatizzat li jikkonformaw mar-rekwiżiti 
stabbiliti f’dak l-Anness għad-
denominazzjoni tal-bejgħ korrispondenti.
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Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jkun żgurat li d-denominazzjoni ġenerika “prodott tal-inbid aromatizzat” ma 
tintużax bħala denominazzjoni tal-bejgħ billi ma tirrappreżenta l-ebda kategorija ta’ prodott 
b'mod preċiż biżżejjed biex tagħti informazzjoni lill-konsumaturi.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prodotti tal-inbid aromatizzat li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ iżjed minn 
denominazzjoni tal-bejgħ waħda jistgħu 
jużaw biss denominazzjoni tal-bejgħ 
korrispondenti waħda.

2. Għajr jekk dispost xort’oħra fl-Anness 
II, il-prodotti tal-inbid aromatizzat li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ iżjed minn 
denominazzjoni tal-bejgħ waħda jistgħu 
jużaw biss denominazzjoni tal-bejgħ 
korrispondenti waħda.

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jkun permess li dispożizzjonijiet li huma speċifiċi għal ċerti prodotti 
tradizzjonali u li japplikaw għall-produzzjoni u t-tikkettar jibqgħu fis-seħħ taħt kondizzjonijiet 
identiċi għall-qagħda preżenti. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Xarba alkoħolika li ma tissodisfax ir-
rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament ma 
għandhiex tiġi deskritta, ippreżentata jew 
tikkettata bl-assoċjazzjoni ta’ kliem jew 
frażijiet bħal “bħal”, “tat-tip”, “stil”, 
“magħmul”, “bit-togħma” jew kwalunkwe 
terminu ieħor simili għal kwalunkwe mid-
denominazzjonijiet tal-bejgħ stabbiliti 
f’dan ir-Regolament.

3. Xarba alkoħolika li ma tissodisfax ir-
rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament ma 
għandhiex tiġi deskritta, ippreżentata jew 
tikkettata bl-assoċjazzjoni ta’ kliem jew 
frażijiet bħal “bħal”, “tat-tip”, “stil”, 
“magħmul”, “bit-togħma” jew kwalunkwe 
terminu ieħor simili, jew komponent 
grafiku, li jista' jiżgwida lill-konsumatur.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li 
jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva 
ordinarja fuq proposta mill-Kummissjoni, 
jistgħu jaġġornaw id-denominazzjonijiet u 
d-deskrizzjonijiet tal-bejgħ stipulati fl-
Anness II. 

Ġustifikazzjoni

L-aġġornament tad-denominazzjonijiet u d-deskrizzjonijiet tal-bejgħ tal-prodotti tal-inbid 
aromatizzat ma għandhomx isiru permezz tal-atti ddelegati imma permezz tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja, billi dan huwa element essenzjali ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – it-tieni paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhijiex meħtieġa l-indikazzjoni tal-post 
ta’ provenjenza tal-ingredjent primarju .

imħassar

Ġustifikazzjoni

 Fil-fatt m'hemmx bżonn li jkun indikat il-post ta' provenjenza tal-ingredjent primarju. Ir-
referenza tal-Kummissjoni għal dan fit-test leġiżlattiv hi għalhekk superfluwa. Ir-regoli li 
jirregolaw l-indikazzjoni tal-post ta' provenjenza tal-ingredjent primarju tal-prodotti tal-inbid 
aromattizzat m'għandhomx jiddevjaw mill-approċċ ġenerali li hemm fir-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 dwar l-informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-denominazzjonijiet tal-bejgħ u d- imħassar
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deskrizzjonijiet stabbiliti fl-Anness II.

Ġustifikazzjoni

L-aġġornament tad-denominazzjonijiet u d-deskrizzjonijiet tal-bejgħ tal-prodotti tal-inbid 
aromatizzat ma għandhomx isiru permezz tal-atti ddelegati imma permezz tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja, billi dan huwa element essenzjali ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiżgura l-kwalità u t-traċċabbiltà 
tal-prodott, il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ atti delegati, tistipula l-kundizzjonijiet 
skont liema l-ispeċifikazzjonijiet tal-
prodott jistgħu jinkludu rekwiżiti 
addizzjonali kif imsemmi fl-
Artikolu 11 (2)(f).

2. Sabiex tiżgura l-kwalità u t-traċċabbiltà 
tal-prodott, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati, 
skont l-Artikolu 35:

(a) dwar l-informazzjoni li għandha tiġi 
pprovduta fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott 
rigward il-konnessjoni bejn iż-żona 
ġeografika u l-prodott finali;
(b) li jistipulaw il-kondizzjonijiet li 
skonthom l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott 
jistgħu jinkludu rekwiżiti addizzjonali kif 
hemm riferiment għalihom fl-Artikolu 
11(2)(f).

Ġustifikazzjoni

It-tagħrif inkluż fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott dwar ir-rabta bejn iż-żona ġeografika u l-
prodott finali hija pjuttost importanti għall-għażla tal-konsumaturi u għalhekk għandha 
titqies bħala element mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament li jkun jeħtieġ l-adozzjoni 
permezz ta’ atti ddelegati.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sabiex tiżgura l-effiċjenza tal-kontrolli 
stipulati f’dan il-Kapitolu, il-Kummissjoni 
tista’, permezz ta’ atti delegati, tadotta l-
miżuri neċessarji fir-rigward tan-notifika 
tal-operaturi lill-awtoritajiet kompetenti.

6. Sabiex tiżgura l-effiċjenza tal-kontrolli 
stipulati f’dan il-Kapitolu, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa tadotta atti 
ddelegati, skont l-Artikolu 35, fir-rigward 
tan-notifika tal-operaturi lill-awtoritajiet 
kompetenti, kif ukoll dwar kontrolli u 
verifiki li għandhom isiru mill-Istati 
Membri, inkluż l-ittestjar.

Ġustifikazzjoni

Il-kompiti ta' kontroll u verifika huma importanti għall-ħarsien tal-interessi tal-produtturi u l-
konsumaturi u għalhekk għandhom jitqiesu bħala element mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament li jirrikjedi l-adozzjoni permezz ta' atti ddelegati. 

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tal-informazzjoni li għandha tiġi 
pprovduta fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott 
rigward
il-konnessjoni bejn iż-żona ġeografika u l-
prodott finali;

imħassar

Ġustifikazzjoni

It-tagħrif inkluż fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott dwar ir-rabta bejn iż-żona ġeografika u l-
prodott finali hija pjuttost importanti għall-għażla tal-konsumaturi u għalhekk għandha 
titqies bħala element mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament li jkun jeħtieġ l-adozzjoni 
permezz ta’ atti ddelegati.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-kontrolli u l-verifika li għandhom 
jitwettqu mill-Istati Membri, inkluż l-
ittestjar.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-kompiti ta' kontroll u verifika huma importanti għall-ħarsien tal-interessi tal-produtturi u l-
konsumaturi u għalhekk għandhom jitqiesu bħala element mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament li jirrikjedi l-adozzjoni permezz ta' atti ddelegati.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Inbid aromatizzat: (1) Inbid aromatizzat: 
Inbid aromatizzat li ma jkunx ġie miżjud l-
alkoħol miegħu.

Inbid aromatizzat biż-żieda jew mingħajr 
żieda ta’ alkoħol.

Ġustifikazzjoni

Denominazzjoni waħda tal-bejgħ hi biżżejjed: id-deskrizzjoni tal-inbid aromatizzat għandha 
tkopri kemm l-inbid aromatizzat li ma jkunx miżjud bl-alkoħol u kemm l-inbid aromatizzat 
miżjud bl-alkoħol.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Inbid aromatizzat imqawwi: imħassar
Inbid aromatizzat li jkun ġie miżjud l-
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alkoħol miegħu.

Ġustifikazzjoni

Denominazzjoni waħda tal-bejgħ hi biżżejjed: id-deskrizzjoni tal-inbid aromatizzat għandha 
tkopri kemm l-inbid aromatizzat li ma jkunx miżjud bl-alkoħol kemm l-inbid aromatizzat 
miżjud bl-alkoħol.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 4 – it-tielet inċiż

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– li jista’ jkun ingħata ħlewwa biss 
permezz taz-zokkor ikkaramelizzat, 
sukrożju, most tal-għeneb, most tal-
għeneb konċentrat u rettifikat u most tal-
għeneb konċentrat.

– li jista’ jkun ingħata ħlewwa biss 
permezz tal-prodotti li hemm riferiment 
għalihom fil-punt 2 tal-Anness I.

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti li hemm dispost għalihom fil-punt 2 ta’ Anness I għandhom jitħallew jintużaw 
għat-taħlil tal-vermouth.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 3 – it-tieni paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deskrizzjoni ‘Sangria’ trid tkun 
akkumpanjata mill-kliem ‘prodott fi …’ 
segwita bl-isem tal-Istat Membru tal-
produzzjoni jew ta’ reġjun iżjed ristrett 
minbarra f'każijiet fejn il-prodott ikun ġie 
magħmul fi Spanja jew fil-Portugall.

Meta xarba tkun manifatturata fi Stat 
Membru li mhux Spanja jew il-Portugall, 
il-kelma ‘Sangria’ tista' tintuża flimkien 
mad-denominazzjoni tal-bejgħ ta' 'xorb 
ibbażat fuq l-inbid aromattizzat', li trid 
tkun akkumpanjata mill-kliem ‘prodott fi 
…’ segwita bl-isem tal-Istat Membru tal-
produzzjoni jew ta’ reġjun iżjed ristrett.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li żżomm l-istatus quo tar-Regolament (KEE) Nru 1601/1991, 
li jipproteġi l-kelma 'Sangria', li oriġinat fi Spanja u l-Portugall.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 3 – it-tielet paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deskrizzjoni ‘Sangria’ tista’ 
tissostitwixxi d-deskrizzjoni ‘xorb ibbażat 
fuq l-inbid aromatizzat’ biss meta x-xorb 
ikun sar fi Spanja jew fil-Portugall.

Il-kelma ‘Sangria’ tista’ tissostitwixxi d-
denominazzjoni tal-bejgħ ‘xorb ibbażat 
fuq l-inbid aromatizzat’ biss meta x-xorb 
ikun sar fi Spanja jew fil-Portugall.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun hemm distinzjoni ċara bejn 'denominazzjoni tal-bejgħ', li tinkludi d-deskrizzjoni 
'xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat' u l-kelma 'Sangria'.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 4 – it-tieni paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deskrizzjoni “Clarea” trid tkun 
akkumpanjata mill-kliem «prodott fi …» 
segwit bl-isem tal-Istat Membru tal-
produzzjoni jew ta’ reġjun iżjed ristretta 
minbarra f'każijiet fejn il-prodott ikun sar 
fi Spanja.

Meta xarba tkun manifatturata fi Stat 
Membru li mhux Spanja, il-kelma 
“Clarea” tista' tintuża flimkien mad-
denominazzjoni tal-bejgħ 'xorb ibbażat 
fuq l-inbid aromattizzat'. Il-kelma 
“Clarea” trid tkun akkumpanjata mill-
kliem «prodott fi …» segwit bl-isem tal-
Istat Membru tal-produzzjoni jew ta’ 
reġjun iżjed ristretta.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li żżomm l-istatus quo, minħabba li l-kelma "Clarea" jeħtieġ li 
tkun protetta.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt 4 – it-tielet paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deskrizzjoni “Clarea” tista’ Il-kelma “Clarea” tista’ tissostitwixxi d-



AD\897036MT.doc 15/17 PE480.561v02-00

MT

tissostitwixxi d-deskrizzjoni “xorb ibbażat 
fuq l-inbid aromatizzat” biss meta x-xorb 
ikun sar fi Spanja .

denominazzjoni tal-bejgħ “xorb ibbażat 
fuq l-inbid aromatizzat” biss meta x-xorb 
ikun sar fi Spanja.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ issir distinzjoni ċara bejn il-"kelma" u d-"denominazzjoni tal-bejgħ".
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