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Emenda 17
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li għandha qawwa alkoħolika attwali 
minima skont il-volum ta’ 4.5 % vol. u 
qawwa alkoħolika attwali massima skont 
il-volum ta’ inqas minn 14.5 % vol.

(d) jekk ma jkunx ġie miżjud l-alkoħol, li 
għandha qawwa alkoħolika attwali minima 
skont il-volum ta’ 4.5 % vol. u qawwa 
alkoħolika attwali massima skont il-volum 
ta’ inqas minn 14.5 % vol; jekk ikun ġie 
miżjud l-alkoħol, li għandha qawwa 
alkoħolika attwali minima skont il-volum 
ta’ 7.5 % vol. u qawwa alkoħolika attwali 
massima skont il-volum ta’ inqas minn 
14.5 % vol.

Or. de

Emenda 18
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-prattiki u r-restrizzjonijiet 
enoloġiċi skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1234/2007 tat- 22 ta' Ottubru 
2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni 
komuni ta' swieq agrikoli u dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti 
prodotti agrikoli (Ir-Regolament 
Waħdieni dwar l-OKS)1 għandhom 
japplikaw għall-prodotti tal-inbid użati 
għall-produzzjoni tal-prodotti tal-inbid 
aromatizzat. Il-Kummissjoni għandha, 
jekk ikun meħtieġ, tressaq proposta 
leġiżlattiva biex temenda r-Regolament 
(KE) Nru 1234/2007 kif xieraq.
___________________
1 ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.
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Or. de

Emenda 19
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Prodotti tal-inbid aromatizzat 
organiku jistgħu jiġu prodotti skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 834/2007 
tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti 
organiċi,1 b’mod partikolari l-Artikoli 6, 
19 u 38 tiegħu.
__________________
1 ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-emenda 11 tar-Rapporteur. Ir-referenza għandha tkopri wkoll leġiżlazzjoni ta’ 
segwitu (atti ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni) li hi bbażata wkoll fuq ir-Regolament 
834/2007. Propjament, ir-Regolament 889/2008 u r-regolamenti ta’ emenda tiegħu jistipulaw 
regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament 834/2007 (eż metodi speċifiċi ta’ 
produzzjoni u sustanzi permessi).Furthermore, the AM was switched to Article 3, which is 
about production processes.

Emenda 20
Renate Sommer
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ jistgħu 
jiġu supplimentati jew sostitwiti
b’indikazzjoni ġeografika protetta taħt dan 
ir-Regolament.

4. Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ jistgħu 
jiġu supplimentati b’indikazzjoni 
ġeografika protetta taħt dan ir-Regolament.
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Or. de

Emenda 21
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Jekk xarbiet ibbażati fuq l-inbid 
aromatizzat jew koktejls ta’ prodotti tal-
inbid aromatizzat jitqiegħdu fis-suq 
f’forma ta’ preżentazzjoni jew b’isem 
ivvintat jew ta’ ditta li jissuġerixxu li 
huma xarbiet imħalltin ibbażati fuq l-
ispirti, id-denominazzjoni tal-bejgħ u l-
kontenut tal-alkoħol għandhom 
jitqiegħdu fl-istess post fejn wieħed 
jarahom f’daqqa, kif definit fl-Artikolu 
2(2)(k) tar-Regolament (UE) Nru 
1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-
għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi1, fl-istess daqs tal-font u l-
istess kuluri bħall-isem ivvintat jew tad-
ditta.
__________________
1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. de

Emenda 22
Renate Sommer
Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 4a
Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-
għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-
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konsumaturi1 b’rispett għal kemm tinqara 
sew l-informazzjoni għandhom japplikaw 
mutatis mutandis għad-
denominazzjonijiet tal-bejgħ, l-
indikazzjonijiet ġeografiċi u dettlaji 
addizzjonali għall-prodotti tal-inbid 
aromatizzat.
__________________
1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. de

Emenda 23
Andres Perello Rodriguez
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontenut ta’ zokkor indikat fl-ewwel 
subparagrafu huwa mfisser bħala zokkor 
maqlub.

Il-kontenut ta’ zokkor indikat fl-ewwel 
subparagrafu huwa mfisser bħala zokkor 
totali.

Or. es

Emenda 24
Cristian Silviu Buşoi
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-termini “ħelu mezzan” u “ħelu” jistgħu 
jiġu mibdula b’indikazzjoni tal-kontenut 
ta’ zokkor, imfisser fi grammi ta’ zokkor 
maqlub għal kull litru.

It-termini “ħelu mezzan” u “ħelu” jistgħu 
jiġu akkumpanjati minn indikazzjoni tal-
kontenut ta’ zokkor, imfisser fi grammi ta’ 
zokkor maqlub għal kull litru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li jista' jkun utli għall-konsumaturi li jafu l-kontenut taz-zokkor espress bħala zokkor 
maqlub għal kull litru, dan jista’ ma jkunx ifisser wisq għalihom. Jista’ jkun li l-konsumaturi 
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ma jkunux jistgħu jiddistingwu bejn inbid aromatizzat ħelu u wieħed ħelu mezzan abbażi tal-
kontenut taz-zokkor biss. Dan tal-aħħar jista’ jiġi miżjud iżda ma jissostitwix totalment i—
dettalji ta’ ‘ħelu’ u ‘ħelu mezzan’.

Emenda 25
Andres Perello Rodriguez
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Informazzjoni oħra volontarja dwar l-
ikel tista’ tiddaħħal ukoll fit-tikketta tal-
prodotti tal-inbid aromatizzat, sakemm din 
tkun konformi mal-Kapitolu V tar-
Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta' 
informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi1.
_______________
1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Allinjament sempliċi mal-Kapitolu dwar ir-rekwiżiti applikabbli għall-informazzjoni 
volontarja dwar l-ikel fir-regolament il-ġdid dwar l-informazzjoni għall-konsumatur.

Emenda 26
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-provenjenza tal-prodotti tal-inbid 
aromatizzat tkun indikata, il-provenjenza 
għandha tikkorrispondi għall-post fejn 
jiġi prodott il-prodott tal-inbid aromatizzat.
Il-provenjenza għandha tkun indikata bil-
kliem ‘magħmul fi (…)’, jew imfisrra 

Meta l-provenjenza tal-prodotti tal-inbid 
aromatizzat tkun indikata, għandu jiġi 
pprovdut kemm il-post fejn jiġi prodott il-
prodott tal-inbid aromatizzat kif ukoll il-
post tal-provenjenza tal-għeneb. Il-
provenjenza għandha tkun indikata bil-
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f’termini ekwivalenti, supplimentata bl-
isem tal-Istat Membru jew pajjiż terz 
korrispondenti.

kliem ‘magħmul fi (…)’, supplimentata bl-
isem tal-Istat Membri jew pajjiż terz 
korrispondenti, u segwiti bil-kliem 
‘mkabbra fi (...)’, supplimentata bl-isem 
tal-Istat Membru jew pajjiż terz 
korrispondenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk tingħata l-provenjenza ta’ prodott, għandha tirreferi wkoll għall-għeneb, sabiex il-
konsumaturi ma jkunux żgwidati.

Emenda 27
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk tingħata l-provenjenza ta’ prodott, għandha tirreferi wkoll għall-għeneb, sabiex il-
konsumaturi ma jkunux żgwidati.

Emenda 28
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Mhijiex fil-fatt meħtieġa l-indikazzjoni tal-post ta’ provenjenza tal-ingredjent primarju. Ir-
referenza tal-Kummissjoni għaliha fit-test leġiżlattiv hi għalhekk żejda.

Emenda 29
Mario Pirillo
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Regoli dwar l-indikazzjoni tal-provenjenza huma stabbiliti fir-Regolament 1169/2011. Peress 
li dak ir-Regolament ikopri l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lill-konsumaturi 
rigward l-indikazzjoni tal-provenjenza tal-inbejjed aromatizzati, l-ebda regola addizzjonali 
ma hi meħtieġa.

Emenda 30
Renate Sommer
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ u d-dettalji 
addizzjonali stipulati f’dan ir-Regolament
għandhom, meta mfissra fi kliem, jidhru
mill-inqas f’lingwa uffiċjali waħda jew 
iżjed tal-Unjoni.

Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ u d-dettalji 
addizzjonali għandhom jidhru b’lingwa li 
tinftiehem faċilment mill-konsumaturi tal-
Istati Membri fejn jiġi kummerċjalizzat il-
prodott tal-inbid.

Or. de

Emenda 31
Jill Evans, Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ u d-dettalji 
addizzjonali stipulati f’dan ir-Regolament 
għandhom, meta mfissra fi kliem, jidhru 
mill-inqas f’lingwa uffiċjali waħda jew 
iżjed tal-Unjoni.

Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ u d-dettalji 
addizzjonali stipulati f’dan ir-Regolament 
għandhom, meta mfissra fi kliem, jidhru 
mill-inqas f’lingwa uffiċjali waħda jew 
iżjed fi ħdan l-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bosta lingwi uffiċjali fi ħdan l-Istati Membri fl-Ewropa li ma għandhomx status 
uffiċjali fl-UE – din l-emenda tiżgura li iktar konsumaturi jkunu jistgħu jaċċessaw l-
informazzjoni rigward il-prodott fil-lingwa materna tagħhom.

Emenda 32
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prodotti koperti b’dan ir-Regolament 
għandhom jikkonformaw mar-
Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta' 
informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi1. Jekk ikun meħtieġ, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
leġiżlattiva biex temenda r-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011 bil-ħsieb li l-prodotti 
li huma koperti b’dan ir-Regolament 
jiddaħħlu fl-ambitu ta’ applikazzjoni tar-
Regolament (UE) Nru 1169/2011 .
______________
1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-prodotti tal-inbid aromatizzat huma prodotti pproċessati ħafna li għandhom jaqgħu taħt ir-
rekwiżiti tal-ittikkettar ġenerali tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011. Ma jistax ikun 
ġustifikat li t-tipi kollha ta’ luminati għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti ġenerali tal-
ittikkettar iżda x-xorb alkoħoliku, anki jekk ikun ipproċessat ħafna, ma għandux jikkonforma.

Emenda 33
Cristian Silviu Buşoi
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ indikazzjoni ġeografika protetta 
li tuża alfabet mhux Latin, l-isem jista’
jidher ukoll f’lingwa uffiċjali waħda jew 
iżjed tal-Unjoni.

Fil-każ ta’ indikazzjoni ġeografika protetta 
li tuża alfabet mhux Latin, l-isem għandu
jidher ukoll f’lingwa uffiċjali waħda jew 
iżjed tal-Unjoni bl-użu tal-alfabett Latin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi faċilitat il-bejgħ ta’ inbejjed aromatizzati bħal dawn fi Stati membri oħra tal-UE 
bl-użu tal-alfabett Latin, l-indikazzjoni ġeografika għandha tidher ukoll b’lingwa tal-UE bl-
użu tal-alfabett Latin.

Emenda 34
Jill Evans, Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ indikazzjoni ġeografika protetta 
li tuża alfabet mhux Latin, l-isem jista’ 
jidher ukoll f’lingwa uffiċjali waħda jew 
iżjed tal-Unjoni.

Fil-każ ta’ indikazzjoni ġeografika protetta 
li tuża alfabet mhux Latin, l-isem jista’ 
jidher ukoll f’lingwa uffiċjali fi ħdan l-
Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bosta lingwi uffiċjali fi ħdan l-Istati Membri fl-Ewropa li ma għandhomx status 
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uffiċjali fl-UE – din l-emenda tiżgura li iktar konsumaturi jkunu jistgħu jaċċessaw l-
informazzjoni rigward il-prodott fil-lingwa materna tagħhom.

Emenda 35
Rolandas Paksas
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ma għandhomx 
jipprojbixxu jew jillimitaw l-
importazzjoni, il-bejgħ jew il-konsum ta' 
prodotti tal-inbid aromatizzati kif definit 
f'dan ir-Regolament.

Or. lt

Emenda 36
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Setgħat delegati

Sabiex jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet 
tas-settur u tiġi indirizzata l-emerġenza ta’ 
prodotti ġodda fuq is-suq, il-Kummissjoni 
tista’, permezz ta’ atti delegati, taġġorna:
(a) id-definizzjonijiet, ir-rekwiżiti u r-
restrizzjonijiet stabbiliti fl-Anness I,
(b) id-denominazzjonijiet tal-bejgħ u d-
deskrizzjonijiet stabbiliti fl-Anness II.

Or. de

Emenda 37
Renate Sommer
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 38
Mario Pirillo
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. it

Emenda 39
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, 
“indikazzjoni ġeografika” tfisser 
indikazzjoni li tirreferi għal reġjun, post 
speċifiku jew pajjiż, użata biex tiddeskrivi 
prodott tal-inbid aromatizzat fejn ċerta 
kwalità, reputazzjoni jew karatteristiċi oħra 
ta’ dak il-prodott huma attribwibbli 
essenzjalment għall-oriġini ġeografika 
tiegħu.

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, 
“indikazzjoni ġeografika” tfisser 
indikazzjoni li tirreferi għal reġjun, post 
speċifiku jew pajjiż, użata biex tiddeskrivi 
prodott tal-inbid aromatizzat fejn ċerta 
kwalità, reputazzjoni jew karatteristiċi oħra 
ta’ dak il-prodott huma attribwibbli 
essenzjalment għall-oriġini ġeografika 
tiegħu. L-użu tal-indikazzjoni ġeografika 
jimplika li l-għeneb li intuża għall-
produzzjoni tal-prodott tal-inbid 
aromatizzat joriġina fir-reġjun, il-post jew 
il-pajjiż li għalihom tagħmel referenza l-
indikazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk tingħata l-indikazzjoni ġeografika, għandu jiġi żgurat li l-għeneb li intuża għall-
produzzjoni tal-prodott joriġina mir-reġjun, il-post jew il-pajjiż li għalihom tagħmel referenza 
l-indikazzjoni, sabiex il-konsumatur ma jiġix żgwidat.

Emenda 40
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, 
“indikazzjoni ġeografika” tfisser 
indikazzjoni li tirreferi għal reġjun, post 
speċifiku jew pajjiż, użata biex tiddeskrivi 
prodott tal-inbid aromatizzat fejn ċerta 
kwalità, reputazzjoni jew karatteristiċi oħra 
ta’ dak il-prodott huma attribwibbli 
essenzjalment għall-oriġini ġeografika 
tiegħu.

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, 
“indikazzjoni ġeografika” tfisser 
indikazzjoni li tirreferi għal reġjun, post 
speċifiku jew pajjiż, użata biex tiddeskrivi 
prodott tal-inbid aromatizzat fejn il-
prodotti tal-inbid joriġinaw mill-Unjoni u 
fejn ċerta kwalità, reputazzjoni jew 
karatteristiċi oħra ta’ dak il-prodott tal-
inbid huma attribwibbli essenzjalment 
għall-oriġini ġeografika tiegħu.

Or. de

Emenda 41
Andres Perello Rodriguez
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) deskrizzjoni tal-prodott, b’mod 
partikolari l-karatteristiċi analitiċi 
prinċipali tiegħu kif ukoll evalwazzjoni jew
indikazzjoni tal-karatteristiċi organolettiċi 
tiegħu;

(b) deskrizzjoni tal-prodott, b’mod 
partikolari l-karatteristiċi analitiċi 
prinċipali tiegħu kif ukoll indikazzjoni tal-
karatteristiċi organolettiċi tiegħu;

Or. es
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Emenda 42
Andres Perello Rodriguez
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
liġijiet, ir-regolamenti jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
sabiex jikkonformaw ma’ dan l-Artikolu 
sal-1 ta’ Diċembru 2012.

6. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
liġijiet, ir-regolamenti jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
sabiex jikkonformaw ma’ dan l-Artikolu 
sal-1 ta’ Diċembru 2013.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm il-possibilità li r-Regolament ma jistax jiġi ppubblikat sal-1 ta’ Diċembru 2012 għal 
raġunijiet amministrattivi u ta’ ħin, u għalhekk l-iskadenza għandha tiġi estiża ftit.

Emenda 43
Andres Perello Rodriguez
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Kummissjoni tqis li l-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu 
huma ssodisfati, din għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni u mingħajr l-
assistenza tal-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 36, tiddeċiedi li tippubblika f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea d-
dokument uniku msemmi fl-
Artikolu 11(1)(d) u r-referenza għall-
pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjoni tal-
prodott imsemmija fl-Artikolu 14(5).

Meta l-Kummissjoni tqis li l-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu 
huma ssodisfati, din għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li 
tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea d-dokument uniku msemmi fl-
Artikolu 11(1)(d) u r-referenza għall-
pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjoni tal-
prodott imsemmija fl-Artikolu 14(5).

Or. es

Emenda 44
Andres Perello Rodriguez
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien xahrejn mid-data tal-
pubblikazzjoni stipulata fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 15(3), 
kwalunkwe Stat Membru jew pajjiż terz, 
jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
li għandha interess leġittimu, li hija 
residenti jew stabbilita fi Stat Membru 
minbarra dak li qed japplika għall-
protezzjoni jew f’pajjiż terz, tista’ 
toġġezzjona għall-protezzjoni proposta billi 
tippreżenta dikjarazzjoni debitament 
sostanzjata relatata mal-kundizzjonijiet tal-
eliġibbiltà kif stabbilit f’dan il-Kapitolu 
mal-Kummissjoni.

Fi żmien tliet xhur mid-data tal-
pubblikazzjoni stipulata fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 15(3), 
kwalunkwe Stat Membru jew pajjiż terz, 
jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
li għandha interess leġittimu, li hija 
residenti jew stabbilita fi Stat Membru 
minbarra dak li qed japplika għall-
protezzjoni jew f’pajjiż terz, tista’ 
toġġezzjona għall-protezzjoni proposta billi 
tippreżenta dikjarazzjoni debitament 
sostanzjata relatata mal-kundizzjonijiet tal-
eliġibbiltà kif stabbilit f’dan il-Kapitolu 
mal-Kummissjoni.

Or. es

Emenda 45
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli għall-
Kummissjoni hekk kif titlesta l-proċedura 
ta’ oġġezzjoni msemmija fl-Artikolu 16, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, jew tiddeċiedi li 
tikkonferixxi protezzjoni fuq l-indikazzjoni 
ġeografika li tissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan il-Kapitolu u li hija 
kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni, jew 
inkella li tiċħad l-applikazzjoni meta dawk 
il-kundizzjonijiet ma jiġux issodisfati.

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli għall-
Kummissjoni hekk kif titlesta l-proċedura 
ta’ oġġezzjoni msemmija fl-Artikolu 16, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, jew tiddeċiedi li 
tikkonferixxi protezzjoni fuq l-indikazzjoni 
ġeografika li tissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan il-Kapitolu u li hija 
kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni, jew 
inkella li tiċħad l-applikazzjoni meta dawk 
il-kundizzjonijiet ma jiġux issodisfati. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika d-
deċiżjoni tagħha fuq paġna apposta tal-
websajt tagħha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda raġuni għaliex il-pubbliku ma għandux jiġi infurmat dwar deċiżjoni dwar il-
protezzjoni.

Emenda 46
Renate Sommer
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kwalunkwe indikazzjoni oħra falza jew 
li tiżgwida dwar il-provenjenza, l-oriġini,
in-natura jew il-kwalitajiet essenzjali tal-
prodott, fuq l-ippakkjar ta’ ġewwa jew ta’ 
barra, il-materjal tar-reklamar jew id-
dokumenti relatati mal-prodott tal-inbid 
ikkonċernat, u l-ippakkjar tal-prodott 
f’kontenitur li jistgħu jagħtu impressjoni 
falza dwar l-oriġini tiegħu;

(c) kwalunkwe indikazzjoni oħra falza jew 
li tiżgwida dwar il-provenjenza, l-oriġini,
il-kompożizzjoni, il-kontenut ta’ inbid 
u/jew alkoħol, il-metodu ta’ produzzjoni
jew il-kwalitajiet essenzjali tal-prodott, fuq 
l-ippakkjar ta’ ġewwa jew ta’ barra, il-
materjal tar-reklamar jew id-dokumenti 
relatati mal-prodott tal-inbid ikkonċernat, u 
l-ippakkjar tal-prodott f’kontenitur li 
jistgħu jagħtu impressjoni falza dwar l-
oriġini tiegħu;

Or. de

Emenda 47
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-emenda proposta tinvolvi emenda 
waħda jew iżjed tad-dokument uniku 
msemmi fl-Artikolu 11(1)(d), għandhom 
japplikaw mutatis mutandis għall-
Artikoli 14 sa 17 għall-applikazzjoni għal 
emenda. Madankollu, jekk l-emenda 
proposta hija biss waħda minuri, il-
Kummissjoni għandha, permezz tal-atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi jekk 
tapprovax l-applikazzjoni mingħajr ma 
ssegwi l-proċedura stabbilita fl-

2. Fejn l-emenda proposta tinvolvi emenda 
waħda jew iżjed tad-dokument uniku 
msemmi fl-Artikolu 11(1)(d), għandhom 
japplikaw mutatis mutandis għall-
Artikoli 14 sa 17 għall-applikazzjoni għal 
emenda.
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Artikolu 15(2) u l-Artikolu 16 u fil-każ ta’ 
approvazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-
elementi msemmija fl-Artikolu 15(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda raġuni għaliex għandna niddevjaw mill-proċedura normali, speċjalment 
peress li l-applikazzjonijiet għall-protezzjoni mhumiex mistennija jkunu numerużi ħafna. Anki 
emenda li hi meqjusa bħal 'minuri' ma għandhiex teħles lill-Kummissjoni mill-obbligu tagħha 
li ‘teżamina jekk l-applikazzjonijiet għall-protezzjoni jissodisfawx il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’dan il-Kapitolu’. Bl-istess mod, ma għandhiex tkun raġuni għan-negliġenza tal-proċedura 
ta’ oġġezzjoni.

Emenda 48
Andres Perello Rodriguez
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Denominazzjonijiet ġeografiċi protetti
eżistenti

Indikazzjonijiet ġeografiċi eżistenti

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-titolu tal-Artikolu għandu jiġi allinjat mat-titolu tal-Kapitolu li jaqa’ taħtu.

Emenda 49
Andres Perello Rodriguez
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-denominazzjonijiet ġeografiċi 
eżistenti msemmija fil-paragrafu 1, li 
għalihom, l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2 ma tiġix sottomessa sa [sentejn 
wara d-dħul fis-seħħ], għandhom jitilfu l-
protezzjoni taħt dan ir-Regolament. Il-

3. Id-denominazzjonijiet ġeografiċi 
eżistenti msemmija fil-paragrafu 1, li 
għalihom, l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2 ma tiġix sottomessa sa [sentejn 
wara d-dħul fis-seħħ], għandhom jitilfu l-
protezzjoni taħt dan ir-Regolament. Il-
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Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni u mingħajr l-assistenza 
tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 36, tieħu 
l-pass formali korrispondenti biex tneħħi t-
tali ismijiet mir-reġistru stripulat fl-
Artikolu 22.

Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni tieħu l-pass formali 
korrispondenti biex tneħħi t-tali ismijiet 
mir-reġistru stripulat fl-Artikolu 22.

Or. es

Emenda 50
Andres Perello Rodriguez
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 26 ma għandux japplika fir-
rigward tad-denominazzjonijiet ġeografiċi 
protetti eżistenti msemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li jiġu kkanċellati indikazzjonijiet ġeografiċi eżistenti ma ġietx ipprovduta fir-
Regolament 2081/92 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjoni 
tal-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-prodotti ta’ l-ikel (ir-Regolament preċedenti tar-
Regolament 510/2006) u lanqas ma tidher fir-Regolament 110/2008 dwar l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi ta’ xorb spirituż.

Emenda 51
Mario Pirillo
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
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 35, li fih il-
miżuri neċessarji fir-rigward tan-notifika 
tal-operaturi lill-awtoritajiet kompetenti.
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Or. it

Emenda 52
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-teħid tad-deċiżjonijiet dwar il-
protezzjoni jew it-tiċħid diponibbli għall-
pubbliku;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda raġuni għaliex il-pubbliku ma għandux jiġi infurmat dwar deċiżjoni dwar il-
protezzjoni.

Emenda 53
Andres Perello Rodriguez
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Atti ta’ implimentazzjoni li għandhom 
jiġu adottati mingħajr l-assistenza tal-
Kumitat imsemmi fl-Artikolu 36

Inammissibilità ta’ applikazzjoni jew talba

Or. es

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni biex jiġi allinjat it-test b’korrezzjoni teknika diġà aċċettata fil-gruppi ta’ ħidma 
tal-Kunsill. Jeħtieġ li l-korrezzjoni ssir hawnhekk biex tiżgura l-konsistenza mal-emenda li 
saret għal dan l-Artikolu.

Emenda 54
Andres Perello Rodriguez
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Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta applikazzjoni jew talba sottomessa 
skont dan il-Kapitolu titqies bħala 
inammissibbli, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni u 
mingħajr l-assistenza tal-Kumitat 
imsemmi fl-Artikolu 36, tiddeċiedi li 
tiċħadha fuq il-bażi ta’ inammissibbiltà.

Meta applikazzjoni jew talba sottomessa 
skont dan il-Kapitolu titqies bħala 
inammissibbli, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi li tiċħadha fuq il-bażi ta’ 
inammissibbiltà.

Or. es

Emenda 55
Cristian Silviu Buşoi
Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija 
f’dan ir-Regolament għandha tiġi konferita 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien
indeterminat.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija f’dan ir-
Regolament għandha tiġi konferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
minn ...*. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport fir-rigward tas-setgħat delegati 
mhux aktar tard minn disa' xhur qabel 
tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega tas-setgħa għandha tiġġedded 
mingħajr aktar diskussjonijiet għal 
perjodi ta’ żmien identiċi, dment li l-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponix tali estensjoni sa mhux aktar 
tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 
perjodu.
________________________

* ĠU: daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemmx bżonn li tiġi allinjata d-dispożizzjoni ta’ dan ir-Regolament ma’ dawk tal-OKS.
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Madankollu, limitazzjoni sempliċi tad-delega għal perjodu ta’ 5 snin ma tipprovdix għall-
flessibilità meħtieġa. Hu għalhekk suġġerit li jkun hemm perjodu ta’ delega ta’ 5 snin li jiġi 
estiż mingħajr iktar diskussjonijiet sakemm il-leġiżlatur ma jopponix estensjoni bħal din wara 
r-Rapport tal-Kummissjoni.

Emenda 56
Mario Pirillo
Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Prattiki enoloġiċi:
Il-prattiki enoloġiċi rakkomandati u 
ppubblikati mill-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tad-Dielja u l-Inbid 
jistgħu jiġu applikati għall-prodotti bażiċi 
u l-prodotti finali koperti minn dan ir-
Regolament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li ssir referenza speċifika għar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tad-Dielja u l-Inbid (OIV), kif sar fir-Regolament 1234/2007

Emenda 57
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – paragrafu 3 – subparagrafu 2

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.

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

Or. es
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Emenda 58
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – paragrafu 3 – subparagrafu 2

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 x-xorb jiġi manifatturat fi Stat 
Membru minbarra Spanja jew il-
Portugall, il-kelma ‘Sangria’ tista’ tintuża 
bħala addizzjoni għad-denominazzjoni 
tal-bejgħ 'xorb ibbażat fuq l-inbid 
aromatizzat' li trid tkun akkumpanjata 
mill-kliem ‘prodott fi …’ segwita bl-isem 
tal-Istat Membru tal-produzzjoni jew ta’ 
reġjun iżjed ristrett.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova żżomm l-istatus quo skont ir-Regolament (KEE) Nru 1601/1991, dwar 
il-protezzjoni tal-kelma ‘Sangria’, li oriġinat fi Spanja u l-Portugall. Hu meħtieġ li jiġi ċċarat 
li l-kelma ‘Sangria’, fi kwalunkwe Stat Membru ħlief Spanja u l-Portugall, mhijiex 
denominazzjoni tal-bejgħ iżda indikazzjoni jew terminu mhux obbligatorju.

Emenda 59
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – paragrafu 3 – subparagrafu 3

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.

Meta x-xorb jiġi manifatturat fi Stat 
Membru minbarra Spanja jew il-
Portugall, il-kelma ‘Sangria’ tista’ tintuża 
bħala addizzjoni għad-denominazzjoni 
tal-bejgħ 'xorb ibbażat fuq l-inbid 
aromatizzat' li trid tkun akkumpanjata 
mill-kliem ‘prodott fi …’ segwita bl-isem 
tal-Istat Membru tal-produzzjoni jew ta’ 
reġjun iżjed ristrett.

Or. es
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Emenda 60
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – paragrafu 3 – subparagrafu 3

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.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova żżomm l-istatus quo skont ir-Regolament (KEE) Nru 1601/1991, dwar 
il-protezzjoni tal-kelma ‘Sangria’, li oriġinat fi Spanja u l-Portugall. Hu meħtieġ li jiġi ċċarat 
li l-kelma ‘Sangria’, fi kwalunkwe Stat Membru ħlief Spanja u l-Portugall, mhijiex 
denominazzjoni tal-bejgħ iżda indikazzjoni jew terminu mhux obbligatorju.

Emenda 61
Andres Perello Rodriguez
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – paragrafu 4 – subparagrafu 2

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.

Il-kelma ‘Clarea’ tista’ tissostitwixxi d-
denominazzjoni tal-bejgħ ‘xorb ibbażat 
fuq l-inbid aromatizzat’ biss meta x-xorb
ikun ġie manifatturat fi Spanja.

Or. es

Emenda 62
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – paragrafu 4 – subparagrafu 2
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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 x-xorb jiġi manifatturat fi Stat 
Membru minbarra Spanja, il-kelma 
‘Clarea’ tista’ tintuża bħala addizzjoni 
għad-denominazzjoni tal-bejgħ 'xorb 
ibbażat fuq l-inbid aromatizzat' li trid tkun 
akkumpanjata mill-kliem 'prodott fi …’
segwit bl-isem tal-Istat Membru tal-
produzzjoni jew ta’ reġjun iżjed ristretta.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova żżomm l-istatus quo skont ir-Regolament (KEE) Nru 1601/1991, 
peress li l-kelma ‘Clarea’ għandha tiġi protetta. Hu meħtieġ li jiġi ċċarat li l-kelma ‘Clarea’, 
fi kwalunkwe Stat Membru ħlief Spanja, mhijiex denominazzjoni tal-bejgħ iżda indikazzjoni 
jew terminu mhux obbligatorju.

Emenda 63
Andres Perello Rodriguez
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta x-xorb jiġi manifatturat fi Stat 
Membru minbarra Spanja, il-kelma 
‘Clarea’ tista’ tintuża bħala addizzjoni 
għad-denominazzjoni tal-bejgħ 'xorb 
ibbażat fuq l-inbid aromatizzat' li trid tkun 
akkumpanjata mill-kliem 'prodott fi …’ 
segwit bl-isem tal-Istat Membru tal-
produzzjoni jew ta’ reġjun iżjed ristretta.

Or. es

Emenda 64
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta għal regolament
Anness II – parti B – paragrafu 4 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova żżomm l-istatus quo skont ir-Regolament (KEE) Nru 1601/1991, 
peress li l-kelma ‘Clarea’ għandha tiġi protetta. Hu meħtieġ li jiġi ċċarat li l-kelma ‘Clarea’, 
fi kwalunkwe Stat Membru ħlief Spanja, mhijiex denominazzjoni tal-bejgħ iżda indikazzjoni 
jew terminu mhux obbligatorju.


