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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0530),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikoli 43(2) u 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C70234/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Kamra tad-Deputati tal-Lussemburgu, 
fil-qafas tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u 
proporzjonalità, li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-
7 ta' Diċembru 20111,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A70000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 Għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Jekk il-prodotti tal-inbid 
aromatizzat jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni orizzontali dwar 
l-agrikoltura organika, huma għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-possibilità 
li jagħmlu referenza għan-natura 
organika tal-prodotti użati.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jidher li jkun xieraq, fl-istennija tal-iżviluppi li jmiss fir-regolamentazzjoni tal-prattiki 
enoloġiċi għall-inbid organiku, u bil-għan li tiġi stabbilita bażi għal tali regolamentazzjoni 
anke f'dan l-istadju, li ssir referenza għall-qafas legali rigward il-produzzjoni organika 
marbuta wkoll mal-prodotti tal-inbid aromatizzat. 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Sabiex jiġi evitat li l-konsumaturi 
jitħawdu, huwa wkoll neċessarju li tkun 
tista' ssir referenza għall-ismijiet tal-
varjetajiet tal-għeneb rilevanti jekk l-
inbejjed użati jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti mir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 tal-
14 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi ċerti 
regoli dettaljati għall-implimentazzjoni 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 479/2008 fir-rigward tad-
denominazzjonijiet tal-oriġini u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, termini 
tradizzjonali, it-tikkettar u l-
preżentazzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur 
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tal-inbid1 sabiex ikunu jistgħu 
jibbenefikaw minn din ir-referenza.
_____________
1 ĠU L 193, 24.7.2009, p. 60.

Or. it

Ġustifikazzjoni

In armonia con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, che in materia di 
etichettatura prevede la possibilità per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare 
la varietà di vite, si introduce tale possibilità anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nel 
rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento 607/2009 recante modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di 
origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura 
e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Emenda 3

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 
ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I. Dawn 
huma klassifikati kif ġej:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus neċessarju li ssir referenza għall-elementi kollha li jikkaratterizzaw il-
preparazzjoni tal-inbid aromatizzat (żieda ta' aromatizzanti, żieda eventwali ta' alkoħol, żieda 
ta' ħlewwa u ta' koloranti) bil-għan li l-korp ta' definizzjonijiet ikun konformi mal-kontenut 
tal-Annessi I u II rispettivament. Fl-aħħar huwa importanti li jiġi kkjarifikat li ż-żieda 
fakultattiva ta' alkoħol, għall-inbejjed aromatizzati, mhijiex prevista għall-kategoriji l-oħra 
ta' prodotti, ħlief għall-prodotti speċifikati fid-definizzjoni li tidher fl-Anness II.
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Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) li magħha jistgħu jiġu miżjuda 
alkoħol u/jew koloranti jew li setgħet ġiet 
miżjuda bil-ħlewwa skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Anness 1;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus neċessarju li ssir referenza għall-elementi kollha li jikkaratterizzaw il-
preparazzjoni tal-inbid aromatizzat (żieda ta' aromatizzanti, żieda eventwali ta' alkoħol, żieda 
ta' ħlewwa u ta' koloranti) bil-għan li l-korp ta' definizzjonijiet ikun konformi mal-kontenut 
tal-Annessi I u II rispettivament. Fl-aħħar huwa importanti li jiġi kkjarifikat li ż-żieda 
fakultattiva ta' alkoħol, għall-inbejjed aromatizzati, mhijiex prevista għall-kategoriji l-oħra 
ta' prodotti, ħlief għall-prodotti speċifikati fid-definizzjoni li tidher fl-Anness II.

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) li magħha setgħu ġew miżjuda 
koloranti u/jew li setgħet ġiet miżjuda bil-
ħlewwa, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Anness 1;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus neċessarju li ssir referenza għall-elementi kollha li jikkaratterizzaw il-
preparazzjoni tal-inbid aromatizzat (żieda ta' aromatizzanti, żieda eventwali ta' alkoħol, żieda 
ta' ħlewwa u ta' koloranti) bil-għan li l-korp ta' definizzjonijiet ikun konformi mal-kontenut 
tal-Annessi I u II rispettivament. Fl-aħħar huwa importanti li jiġi kkjarifikat li ż-żieda 
fakultattiva ta' alkoħol, għall-inbejjed aromatizzati, mhijiex prevista għall-kategoriji l-oħra 
ta' prodotti, ħlief għall-prodotti speċifikati fid-definizzjoni li tidher fl-Anness II.
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Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

cb) li magħha ma ġiex miżjud alkoħol, 
ħlief jekk l-Anness II jipprevedi mod 
ieħor;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus neċessarju li ssir referenza għall-elementi kollha li jikkaratterizzaw il-
preparazzjoni tal-inbid aromatizzat (żieda ta' aromatizzanti, żieda eventwali ta' alkoħol, żieda 
ta' ħlewwa u ta' koloranti) bil-għan li l-korp ta' definizzjonijiet ikun konformi mal-kontenut 
tal-Annessi I u II rispettivament. Fl-aħħar huwa importanti li jiġi kkjarifikat li ż-żieda 
fakultattiva ta' alkoħol, għall-inbejjed aromatizzati, mhijiex prevista għall-kategoriji l-oħra 
ta' prodotti, ħlief għall-prodotti speċifikati fid-definizzjoni li tidher fl-Anness II.

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) li magħha setgħu ġew miżjuda 
koloranti u/jew li setgħet ġiet miżjuda bil-
ħlewwa, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Anness 1;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus neċessarju li ssir referenza għall-elementi kollha li jikkaratterizzaw il-
preparazzjoni tal-inbid aromatizzat (żieda ta' aromatizzanti, żieda eventwali ta' alkoħol, żieda 
ta' ħlewwa u ta' koloranti) bil-għan li l-korp ta' definizzjonijiet ikun konformi mal-kontenut 
tal-Annessi I u II rispettivament. Fl-aħħar huwa importanti li jiġi kkjarifikat li ż-żieda 
fakultattiva ta' alkoħol, għall-inbejjed aromatizzati, mhijiex prevista għall-kategoriji l-oħra 
ta' prodotti, ħlief għall-prodotti speċifikati fid-definizzjoni li tidher fl-Anness II.
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Emenda 8

Proposta għal regolament 
Artikolu 2 – punt 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) li magħha ma ġiex miżjud l-alkoħol; d) li magħha ma ġiex miżjud l-alkoħol, 
ħlief jekk l-Anness II jipprevedi mod 
ieħor;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus neċessarju li ssir referenza għall-elementi kollha li jikkaratterizzaw il-
preparazzjoni tal-inbid aromatizzat (żieda ta' aromatizzanti, żieda eventwali ta' alkoħol, żieda 
ta' ħlewwa u ta' koloranti) bil-għan li l-korp ta' definizzjonijiet ikun konformi mal-kontenut 
tal-Annessi I u II rispettivament. Fl-aħħar huwa importanti li jiġi kkjarifikat li ż-żieda 
fakultattiva ta' alkoħol, għall-inbejjed aromatizzati, mhijiex prevista għall-kategoriji l-oħra 
ta' prodotti, ħlief għall-prodotti speċifikati fid-definizzjoni li tidher fl-Anness II.

Emenda 9

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 biss 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.

Or. it

Motivazione

Sabiex tiġi żgurata ċertezza legali bejn it-test u l-annessi, huwa meqjus neċessarju li jerġa' 
jiġi affermat il-prinċipju ta' esklussività li skontu d-denominazzjonijiet mniżżla fl-Anness II 
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biss jistgħu jintużaw fl-Unjoni. Tali speċifikazzjoni tippermetti wkoll il-garanzija li d-
denominazzjonijiet ġeneriċi ma jkunux jistgħu jintużaw bħala denominazzjonijiet tal-bejgħ, u 
b'hekk jiġi żgurat il-provvediment ta' informazzjoni xierqa lill-konsumaturi.

Emenda 10

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. Ħlief jekk l-Anness II jipprevedi mod 
ieħor, il-prodotti tal-inbid aromatizzat li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ iżjed minn 
denominazzjoni tal-bejgħ waħda jistgħu 
jużaw biss denominazzjoni tal-bejgħ 
korrispondenti waħda.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċertezza legali bejn it-test u l-annessi, huwa meqjus neċessarju li terġa' 
tiġi affermata l-possibilità ta' dispożizzjonijiet partikolari applikabbli għal ċerti prodotti 
tradizzjonali, bħal pereżempju l-użu ta' iżjed minn denominazzjoni tal-bejgħ waħda għall-
istess prodott.  Pereżempju, l-Anness II jipprevedi li għas-Sangria u l-Clarea, id-deskrizzjoni 
“Sangria / Clarea” tista' tissostitwixxi d-denominazzjoni "xarba aromatizzanti abbażi ta' 
nbid" biss fejn ix-xarba kkonċernata ġiet ippreparata fi Spanja jew fil-Portugall (għas-
Sangria) u fi Spanja (għall-Clarea).

Emenda 11

Proposta għal regolament 
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-produzzjoni tal-prodotti tal-inbid 
organiku aromatizzat hija possibbli skont 
l-Artikoli 6 u 19 tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta' Ġunju 2007, dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi 
____________
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1 ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jidher li jkun xieraq, fl-istennija tal-iżviluppi li jmiss fir-regolamentazzjoni tal-prattiki 
enoloġiċi għall-inbid organiku, u bil-għan li tiġi stabbilita bażi għal tali regolamentazzjoni 
anke f'dan l-istadju, li ssir referenza għall-qafas legali rigward il-produzzjoni organika 
marbuta wkoll mal-prodotti tal-inbid aromatizzat.

Emenda 12

Proposta għal regolament 
Artikolu 5 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b Għall-prodotti tal-inbid aromatizzat, 
tista' ssir referenza għall-isem/ismijiet tal-
varjetajiet ta' għeneb għall-inbid jekk l-
inbejjed użati:
a) jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 63 tar-Regolament (KE) 
Nru 607/2009. u
b) ikunu prodotti tal-inbid użati fil-
preparazzjoni ta' dawn il-prodotti tal-
inbid aromatizzat, ħlief għall-prodotti 
użati għall-ħlewwa skont id-
dispożizzjonijiet msemmija fl-Anness I.

Or. it

Ġustifikazzjoni

In armonia con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, che in materia di 
etichettatura prevede la possibilità per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare 
la varietà di vite, si introduce tale possibilità anche per gli aromatizzati, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dal Regolamento 607/2009 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine 
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la 
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
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Emenda 13

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. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 9 u 29 għandha tiġi 
kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta’ ħames snin minn ...*.
________________
* ĠU: daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa ssuġġerit li, skont id-dispożizzjonijiet tal-OKS għall-inbid, id-delega tas-setgħa 
mogħtija lill-Kummissjoni tkun limitata għal perjodu ta' żmien speċifiku.

Emenda 14

Proposta għal regolament 
Anness II – parti A – punt 4 – inċiż 3

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 skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jitqies l-iżvilupp mill-1991 sal-lum dwar it-tekniki u l-prattiki tal-ħlewwa. 
Il-proposta għal regolament tqis il-progress marbut mal-izvilupp leġiżlattiv u tekniku fir-
regolamentazzjoni ta' dan is-settur u l-uniku skop ta' din l-istipulazzjoni mdaħħla hawnhekk 
huwa li jagħmel id-denominazzjoni tal-bejgħ konsistenti ma' dak li huwa diġà speċifikat fl-
Anness I. 
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Emenda 15

Proposta għal regolament 
Anness II – parti A – punt 6 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- li għandu kontenut ta’ zokkor mogħti 
bħala zokkor maqlub ta’ aktar minn 
200 gramma u kontenut ta’ abjad tal-bajd 
minimu ta’ 10 grammi għal kull litru ta’ 
prodott lest .

- li għandu kontenut ta’ zokkor mogħti 
bħala zokkor maqlub ta’ aktar minn 
200 gramma.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda tat-test tadatta d-definizzjoni fid-dawl tal-fatt li bħalissa m'hemm l-ebda metodu 
għall-analiżi tal-kolesterol, sakemm jinstab metodu ta' analiżi speċifiku.

Emenda 16

Proposta għal regolament 
Anness II – parti A – punt 6 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- li għall-preparazzjoni tagħha l-kwantità 
minima ta' abjad tal-bajd użata hija ta' 
10 grammi għal kull litru.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda tat-test tadatta d-definizzjoni fid-dawl tal-fatt li bħalissa m'hemm l-ebda metodu 
għall-analiżi tal-kolesterol, sakemm jinstab metodu ta' analiżi speċifiku.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-prodotti tal-inbid aromatizzat għandhom rwol importanti għall-konsumaturi, il-produtturi u 
b'mod ġenerali għas-settur agrikolu fl-Unjoni Ewropea. Huma jirrappreżentaw kwota 
sinifikanti tas-settur tal-inbid Ewropew u jiffurmaw suq verament importanti mil-lat tal-
kwalità u tal-kwantità, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak internazzjonali. L-UE 
tirrappreżenta madwar 90 % tal-produzzjoni dinjija tal-prodotti tal-inbid aromatizzat (madwar 
3 miljun ettolitru kull sena), u ħafna Stati Membri għandhom produzzjonijiet tradizzjonali li 
ilhom stabbiliti, speċjalment fin-Nofsinhar, iżda wkoll fit-Tramuntana u l-Lvant tal-kontinent.

Sfond għal-leġiżlazzjoni Ewropea

Il-proposta għal regolament hija parti minn qafas leġiżlattiv Ewropew, li aspett wieħed 
ewlieni tiegħu ma jistax jiġi injorat: ir-riforma tal-politika tas-settur tal-inbid. Bħala parti 
mill-proċess ta' simplifikazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni, u fl-istess ħin mal-iżvilupp u 
l-adozzjoni tar-Regolament dwar l-OKS Unika (Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1234/2007), li ssostitwixxa l-21 organizzazzjoni komuni tas-suq eżistenti (OKS) għall-
fergħat differenti tal-agrikoltura u stabbilixxa standards komuni għall-ġestjoni tas-swieq 
agrikoli, il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli u l-esportazzjonijiet u l-
importazzjonijiet tal-UE, il-Kunsill innegozja riforma tal-politika dwar is-settur tal-inbid 
(Regolament (KE) Nru 479/2008), li issa huwa inkorporat bis-sħiħ fir-Regolament dwar l-
OKS Unika 
Ir-riforma tal-2008 torganizza mill-ġdid il-ġestjoni tas-suq tal-inbid tal-UE. Hi għandha l-
għan li tippermetti l-istrutturar mill-ġdid malajr tas-settur permezz tat-tneħħija gradwali ta' 
miżuri ta' intervent ineffikaċi u li jiswew il-flus u d-direzzjoni mill-ġdid tan-nefqa sabiex tiġi 
sodisfata aħjar id-domanda tal-konsumatur u l-inbid Ewropew isir aktar kompetittiv.  

Objettivi tal-proposta attwali tal-Kummissjoni

Il-proposta għal regolament tal-Kummissjoni hija maħsuba biex taġġorna r-Regolament 
(KEE) Nru 1601/91 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails 
aromatizzati magħmula mill-prodotti tal-inbid. 

Ibbażata fuq l-Artikoli 43(2) u 114 tat-TFUE, il-proposta għal regolament tistabbilixxi d-
definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar tal-prodotti tal-inbid aromatizzat 
kif ukoll l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għal tali prodotti u japplika għall-
prodotti kollha tal-inbid aromatizzat li jitpoġġew fis-suq tal-Unjoni Ewropea, kemm jekk 
ikunu prodotti fl-Istati Membri jew pajjiżi terzi, kif ukoll jekk ikunu prodotti fl-Unjoni għall-
esportazzjoni.

L-objettivi prinċipali tal-proposta huma t-titjib tal-applikabilità u ċ-ċarezza tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar il-prodotti tal-inbid aromatizzat u l-introduzzjoni ta' politika ta' kwalità ddefinita 
sew għal tali prodotti. Ċerti denominazzjonijiet tal-bejgħ se jkunu aġġornati fid-dawl tal-
possibilità li jiżdied il-livell ta' nbid minflok ma jiġi miżjud direttament l-alkoħol, b'tali mod 
li jiġi żgurat li l-konsumatur ikun infurmat kif xieraq u d-definizzjonijiet użati jkunu 
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aġġornati fid-dawl ta' żviluppi tekniċi. Ir-regoli eżistenti dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi se 
jsiru konformi mal-Ftehim dwar Aspetti Relatati mal-Kummerċ tad-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali tad-WTO (il-Ftehim TRIPS). 

Objettiv ieħor hu li dawn ir-regoli jsiru konformi mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE). L-objettivi, il-prinċipji u l-elementi essenzjali l-oħra relatati mad-
definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar tal-prodotti tal-inbid aromatizzat 
kif ukoll il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għal tali prodotti se jiġu ddeterminati 
mil-leġiżlatur filwaqt li l-Kummissjoni għandha tkun kapaċi tadotta, permezz ta' atti delegati 
(l-Artikolu 290 TFUE), il-proċessi ta' produzzjoni, il-metodi ta' analiżi, l-emendi neċessarji 
għad-definizzjoni, rekwiżiti, restrizzjonijiet, denominazzjonijiet tal-bejgħ u deskrizzjonijiet, u 
r-regoli neċessarji dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi. Barra minnhekk, il-leġiżlatur għandu 
jagħti lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni, (l-Artikolu 291(2) TFUE), 
speċjalment rigward l-applikazzjoni uniformi tar-regoli dwar il-prodotti tal-inbid aromatizzat 
relatati mal-indikazzjonijiet ġeografiċi, il-kontrolli amministrattivi u fiżiċi, u l-iskambju tal-
informazzjoni. 

Il-proposta ma tbiddilx l-ambitu ta' applikazzjoni tar-regoli eżistenti għas-settur, iżda 
tikkorrispondi għal adattament għall-obbligi diġà meħuda mill-Unjoni. 

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur jilqa' l-elementi ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni, speċjalment l-objettivi 
ta' simplifikazzjoni u ta' tisħiħ.

Il-proposta għal regolament tissimplifika u taġġorna r-Regolament (KEE) Nru 1601/91 li 
attwalment ikopri l-prodotti tal-inbid aromatizzat, u li fid-dawl tal-innovazzjoni teknoloġika u 
l-aspettattivi li dejjem jinbidlu tal-konsumaturi, dak ir-Regolament jitħassar u jinbidel b'test 
ġdid. Konsegwentement, ir-Rapporteur huwa favur l-isforzi tal-Kummissjoni biex 
timmodernizza mekkaniżmu li sa issa ggarantixxa l-funzjonament tajjeb tas-suq ta' dawn il-
prodotti, iżda li jeħtieġ li jiġi adattat għall-iżviluppi regolamentari f'dan il-qasam.

Ir-Rapporteur japprova l-approċċ ġenerali li permezz tiegħu t-test ifittex li jarmonizza r-
regolament ikkonċernat ma' żviluppi leġiżlattivi fil-qasam tal-politika tal-kwalità tal-inbid, li 
jadattah għar-regoli tal-OKS u li jġibu konformi mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. 

Il-proposta għal regolament, li tinkludi wkoll miżuri marbuta mad-deskrizzjoni, 
preżentazzjoni u tikkettar tal-prodotti tal-inbid armonizzat, għandha tiffaċċja r-regoli l-ġodda 
dwar il-provvediment tal-informazzjoni tal-ikel lill-konsumaturi (Regolament (UE) 
Nru 1169/2011). Peress li l-proposta għal regolament hija parti minn kuntest leġiżlattiv li 
huwa diġà soġġett għal dawk ir-regoli, ir-Rapporteur iddeċieda, bħala approċċ ġenerali, li 
jargumenta li għandha tiġi armonizzata mar-Regolament dwar il-provvediment tal-
informazzjoni tal-ikel lill-konsumaturi. 

Numru ta' emendi proposti huma mmotivati minn dawn il-kunsiderazzjonijiet. 

B'konformità mas-simplifikazzjoni introdotta mill-OKS mill-2008, pereżempju, li tipprevedi 
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t-tikkettar tal-inbejjed tal-UE mingħajr indikazzjoni ġeografika biex issir referenza għall-
varjetà tal-inbid, ir-Rapporteur jitlob li tiġi introdotta l-istess possibilità għall-prodotti tal-
inbid aromatizzat ukoll, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 607/2009. 

Barra minnhekk, ir-Rapporteur jemmen li huwa neċessarju li mat-test tiżdied referenza ċara 
għall-possibilità li l-prodotti tal-inbid aromatizzat ikunu jistgħu jagħmlu referenza għan-
natura organika tal-prodotti użati. Fil-fatt, skont ir-Rapporteur, din l-ememda tikkontribwixxi 
b'mod pożittiv għar-regolamentazzjoni futura tal-prattiki enoloġiċi tal-inbejjed organiċi.

Barra minnhekk, ir-Rapporteur, li jinsab konvint li l-korp tat-test għandu jiġi allinjat mal-
kontenut rispettiv tal-Anness I - definizzjonijiet tekniċi, rekwiżiti u restrizzjonijiet - u tal-
Anness II - denominazzjonijiet tal-bejgħ u d-deskrizzjonijiet tal-prodotti tal-inbid aromatizzat 
- introduċa sensiela ta' emendi tekniċi. F'dan ir-rigward, hu qies li hu neċessarju  li jiddaħħlu 
l-elementi kollha li jikkaratterizzaw il-preparazzjoni tal-prodotti tal-inbid aromatizzat: iż-
żieda ta' aromatizzanti, iż-żieda eventwali ta' alkoħol, il-ħlewwa u l-koloranti; Fir-rigward 
tad-denominazzjonijiet tal-bejgħ, huwa qies neċessarju li jerġa' jiġi affermat il-prinċipju ta' 
esklussività li skontu d-denominazzjonijiet imniżżla fl-Anness II biss jistgħu jintużaw fl-
Unjoni. Tali speċifikazzjoni tippermetti fil-fatt il-garanzija li d-denominazzjonijiet ġeneriċi 
ma jkunux jistgħu jintużaw bħala denominazzjonijiet tal-bejgħ, u b'hekk jiġi żgurat il-
provvediment ta' informazzjoni xierqa lill-konsumaturi. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, 
ġiet introdotta referenza għal dispożizzjonijiet partikolari applikabbli għal ċerti prodotti 
tradizzjonali, bħal pereżempju l-użu ta' iktar minn denominazzjoni tal-bejgħ waħda għall-
istess prodott.  

Ir-Rapporteur qies ukoll neċessarju li jemenda l-annessi fid-dawl tal-iżviluppi tekniċi u 
leġiżlattivi f'dan il-qasam. B'mod speċifiku, minħabba żviluppi fit-tekniki u l-prattiki tal-
ħlewwa sa mill-1991, il-lista ta' metodi tal-ħlewwa permessa għall-Vermouth - għandha tiġi 
estiża biex tkun konformi mal-prattiki speċifikati fl-Anness I - u d-definizzjoni ta' nbid 
aromatizzat abbażi ta' bajd għandha tinbidel minħabba l-fatt li m'hemm l-ebda metodu 
speċifiku li jkejjel il-kontenut tal-kolesterol.

Skont wieħed mill-prinċipji ewlenin tal-proposta, jiġifieri li r-regolament isir konformi mad-
dispożizzjonijiet tat-TFUE, it-test jipprevedi wkoll id-delega ta' sensiela ta' setgħat lill-
Kummissjoni. Ir-Rapporteur, minkejja li jaqbel li t-test għandu jkun konformi mal-bażi legali 
tiegħu, emendah bil-għan li jillimita d-delegazzjoni ta' setgħat għal perjodu ta' żmien 
speċifiku. Għandha ssir riflessjoni addizzjonali dwar il-possibilità li dawn is-setgħat jiġu 
definiti aktar fid-dettall u li jiġi previst involviment akbar tad-delegazzjonijiet Ewropej fl-
adozzjoni tal-atti kkonċernati. 

Fl-aħħar, huwa importanti li ssir referenza għat-taqsima dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi. Kif 
intqal hawn fuq, wieħed mill-objettivi tal-proposta huwa li jistabbilixxi kriterji għar-
rikonoxximent ta' indikazzjonijiet ġeografiċi. Fil-fatt, skont ir-regoli eżistenti dwar il-prodotti 
tal-inbid, il-proposta tistabbilixxi regoli speċifi għall-prodotti aromatizzati li ma jaqgħux fl-
ambitu tar-Regolament dwar l-iskemi ta' kwalità tal-prodotti agrikoli, ir-Regolament dwar l-
OKS Unika u r-Regolament dwar ix-xorb tal-ispirtu. Ir-Rapporteur jaqbel mal-intenzjonijiet u 
l-objettivi tal-Kummissjoni, u huwa favur rekwiżit legali fejn prodotti pproċessati jridu wkoll 
ikunu koperti minn qafas komprensiv u kumplimentari fir-rigward tal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi. 


