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mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 
 
Rapport 

Paolo Bartolozzi A7-0158/2012 

L-indikazzjonijiet āeografiëi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat 
 
Proposta għal regolament (COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Meta l-prodotti tal-inbid aromatizzat 
jissodisfaw ir-rekwiŜiti stabbiliti fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 834/2007 
tat-28 ta' Āunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti 
organiëi1, huma għandhom jitħallew 
jindikaw in-natura organika tal-prodotti 
uŜati. 

 __________________ 

 1 ĀU L 189, 20.7.2007, p. 1.  

Āustifikazzjoni 

Fl-istennija tal-iŜviluppi li jmiss fir-regolamentazzjoni tal-prattiki enoloāiëi għall-inbid 
organiku, u bil-għan li tiāi stabbilita baŜi għal tali regolamentazzjoni f'dan l-istadju, għandha 
ssir referenza għall-qafas legali rigward il-produzzjoni organika marbuta wkoll mal-prodotti 
tal-inbid aromatizzat.  
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Emenda  2 

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 āej: 

(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-rekwiŜiti stabbiliti fl-Anness I. Dawn 
huma klassifikati kif āej: 

Āustifikazzjoni 

Huwa meqjus neëessarju li ssir referenza għall-elementi kollha li jikkaratterizzaw il-
preparazzjoni tal-inbid aromatizzat (Ŝieda ta' aromatizzanti, Ŝieda eventwali ta' alkoħol, Ŝieda 
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 jiāi kkjarifikat li Ŝ-Ŝieda ta' alkoħol, 
għall-inbejjed aromatizzati, mhijiex prevista għall-kategoriji l-oħra ta' prodotti, ħlief għall-
prodotti speëifikati fid-definizzjoni li tidher fl-Anness II.  
 

Emenda  3 

Proposta għal regolament  

Artikolu 2 – punt 2 – punt ca (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) li magħha l-alkoħol u/jew koloranti 
u/jew ħlewwa setgħu āew miŜjuda, skont 
ir-rekwiŜiti stabbiliti fl-Anness I; 

Āustifikazzjoni 

Huwa meqjus neëessarju li ssir referenza għall-elementi kollha li jikkaratterizzaw il-
preparazzjoni tal-inbid aromatizzat (Ŝieda ta' aromatizzanti, Ŝieda eventwali ta' alkoħol, Ŝieda 
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 jiāi kkjarifikat li Ŝ-Ŝieda fakultattiva 
ta' alkoħol, għall-inbejjed aromatizzati, mhijiex prevista għall-kategoriji l-oħra ta' prodotti, 
ħlief għall-prodotti speëifikati fid-definizzjoni li tidher fl-Anness II. 
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Emenda  4 

Proposta għal regolament  

Artikolu 2 – punt 3 – punt ca (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) li magħha koloranti u/jew ħlewwa 
setgħu āew miŜjuda, skont ir-rekwiŜiti 
stabbiliti fl-Anness I; 

Āustifikazzjoni 

Huwa meqjus neëessarju li ssir referenza għall-elementi kollha li jikkaratterizzaw il-
preparazzjoni tal-inbid aromatizzat (Ŝieda ta' aromatizzanti, Ŝieda eventwali ta' alkoħol, Ŝieda 
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 jiāi kkjarifikat li Ŝ-Ŝieda fakultattiva 
ta' alkoħol, għall-inbejjed aromatizzati, mhijiex prevista għall-kategoriji l-oħra ta' prodotti, 
ħlief għall-prodotti speëifikati fid-definizzjoni li tidher fl-Anness II. 
 

Emenda  5 

Proposta għal regolament  

Artikolu 2 – punt 3 – punt da (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) li magħha l-alkoħol ma āiex miŜjud, 
ħlief meta l-Anness II jipprevedi mod 
ieħor, jew li l-alkoħol āie miŜjud, li f'dan 
il-kaŜ il-qawwa alkoħolika attwali tagħha 
skont il-volum għandha tkun ta' mill-
anqas 7 % vol. ; 

Āustifikazzjoni 

Huwa meqjus neëessarju li ssir referenza għall-elementi kollha li jikkaratterizzaw il-
preparazzjoni tal-inbid aromatizzat (Ŝieda ta' aromatizzanti, Ŝieda eventwali ta' alkoħol, Ŝieda 
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 jiāi kkjarifikat li Ŝ-Ŝieda fakultattiva 
ta' alkoħol, għall-inbejjed aromatizzati, mhijiex prevista għall-kategoriji l-oħra ta' prodotti, 
ħlief għall-prodotti speëifikati fid-definizzjoni li tidher fl-Anness II. 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament  

Artikolu 2 – punt 4 – punt ba (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) li magħha koloranti u/jew ħlewwa 
setgħu āew miŜjuda, skont ir-rekwiŜiti 
stabbiliti fl-Anness I; 

Āustifikazzjoni 

Huwa meqjus neëessarju li ssir referenza għall-elementi kollha li jikkaratterizzaw il-
preparazzjoni tal-inbid aromatizzat (Ŝieda ta' aromatizzanti, Ŝieda eventwali ta' alkoħol, Ŝieda 
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 jiāi kkjarifikat li Ŝ-Ŝieda fakultattiva 
ta' alkoħol, għall-inbejjed aromatizzati, mhijiex prevista għall-kategoriji l-oħra ta' prodotti, 
ħlief għall-prodotti speëifikati fid-definizzjoni li tidher fl-Anness II. 
 

Emenda  7 

Proposta għal regolament  

Artikolu 2 – punt 4 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) li magħha ma āiex miŜjud l-alkoħol; (d) li magħha ma āiex miŜjud l-alkoħol, 
ħlief jekk l-Anness II jipprevedi mod 
ieħor; 

Āustifikazzjoni 

Huwa meqjus neëessarju li ssir referenza għall-elementi kollha li jikkaratterizzaw il-
preparazzjoni tal-inbid aromatizzat (Ŝieda ta' aromatizzanti, Ŝieda eventwali ta' alkoħol, Ŝieda 
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 jiāi kkjarifikat li Ŝ-Ŝieda fakultattiva 
ta' alkoħol, għall-inbejjed aromatizzati, mhijiex prevista għall-kategoriji l-oħra ta' prodotti, 
ħlief għall-prodotti speëifikati fid-definizzjoni li tidher fl-Anness II. 
 

Emenda  8 

 
Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Prodotti tal-inbid aromatizzat 
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organiku jista' jiāi prodott skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 834/2007, 
b'mod partikolari l-Artikoli 6 u 19 tiegħu 
u skont ir-regoli ta' implimentazzjoni 
adottati skont l-Artikolu 38 tiegħu. 

Āustifikazzjoni 

AbbaŜi tal-emenda 11 tar-Rapporteur. Ir-referenza għandha tkopri wkoll leāiŜlazzjoni ta’ 
segwitu (atti ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni) li hi bbaŜata 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 (pereŜempju metodi speëifiëi ta’ 
produzzjoni u sustanzi permessi). Barra minn hekk, l-emenda tressqet għall-Artikolu 3, li huwa 
dwar proëessi ta' produzzjoni. 
 
 

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 jintuŜaw fl-Unjoni. 
Dawk id-denominazzjonijiet jistgħu 
jintuŜaw biss għall-kummerëjalizzazzjoni 
tal-prodotti tal-inbid aromatizzat li 
jikkonformaw mar-rekwiŜiti 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 jintuŜaw fl-
Unjoni. Dawk id-denominazzjonijiet 
jistgħu jintuŜaw biss għall-
kummerëjalizzazzjoni tal-prodotti tal-inbid 
aromatizzat li jikkonformaw mar-rekwiŜiti 
stabbiliti f’dak l-Anness għad-
denominazzjoni tal-bejgħ korrispondenti. 

Āustifikazzjoni 

Sabiex tiāi Ŝgurata koerenza legali bejn it-test u l-annessi, huwa importanti li jerāa' jiāi 
affermat il-prinëipju ta' esklussività li skont dan id-denominazzjonijiet tal-bejgħ imniŜŜla fl-
Anness II biss jistgħu jintuŜaw fl-Unjoni. Dan jagħmilha wkoll possibbli li jiāu pprojbiti ismijiet 
āeneriëi milli jintuŜaw bħala denominazzjonijiet tal-bejgħ, biex b'hekk jiāi Ŝgurat il-
provvediment ta' informazzjoni eŜatta lill-konsumaturi. 
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Emenda  10 

Proposta għal regolament  

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-prodotti tal-inbid aromatizzat li 
jikkonformaw mar-rekwiŜiti ta’ iŜjed minn 
denominazzjoni tal-bejgħ waħda jistgħu 
juŜaw biss denominazzjoni tal-bejgħ 
korrispondenti waħda. 

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

Āustifikazzjoni 

Sabiex tiāi Ŝgurata ëertezza legali bejn it-test u l-annessi, huwa meqjus neëessarju li terāa' tiāi 
affermata l-possibilità ta' dispoŜizzjonijiet partikolari applikabbli għal ëerti prodotti 
tradizzjonali, bħal pereŜempju l-uŜu ta' iŜjed minn denominazzjoni tal-bejgħ waħda għall-istess 
prodott. PereŜempju, l-Anness II jipprevedi li għas-Sangria u l-Clarea, id-deskrizzjoni 
“Sangria / Clarea” tista' tissostitwixxi d-denominazzjoni "xarba aromatizzanti abbaŜi ta' nbid" 
biss fejn ix-xarba kkonëernata āiet ippreparata fi Spanja jew fil-Portugall (għas-Sangria) u fi 
Spanja (għall-Clarea).  
 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Xarba alkoħolika li ma tissodisfax ir-
rekwiŜiti stabbiliti f’dan ir-Regolament ma 
għandhiex tiāi deskritta, ippreŜentata jew 
tikkettata bl-assoëjazzjoni ta’ kliem jew 
fraŜijiet 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-
rekwiŜiti stabbiliti f’dan ir-Regolament ma 
għandhiex tiāi deskritta, ippreŜentata jew 
tikkettata bl-assoëjazzjoni ta’ kliem jew 
fraŜijiet bħal “bħal”, “tat-tip”, “stil”, 
“magħmul”, “bit-togħma” jew kwalunkwe 
terminu ieħor simili, jew komponent 
grafiku, li jista' jiŜgwida lill-konsumatur. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

jiāu akkumpanjati b’indikazzjoni tal-
kontenut ta’ zokkor, imfisser fi grammi ta’ 
zokkor maqlub għal kull litru. 

Āustifikazzjoni 

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 
ma jkunux jistgħu jiddistingwu bejn inbid aromatizzat ħelu u wieħed ħelu mezzan abbaŜi tal-
kontenut taz-zokkor biss. Dan tal-aħħar jista’ jiāi miŜjud iŜda ma jissostitwix totalment id-
dettalji ta’ ‘ħelu’ u ‘ħelu mezzan’. 
 
 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

imħassar 

Āustifikazzjoni 

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

Emenda  14 

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 uffiëjali waħda jew 
iŜjed tal-Unjoni. 

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

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

imħassar 



 

 
 PE527.173/ 8 

 MT 

Āustifikazzjoni 

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

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, 
“indikazzjoni āeografika” tfisser 
indikazzjoni li tirreferi għal reājun, post 
speëifiku jew pajjiŜ, uŜata biex tiddeskrivi 
prodott tal-inbid aromatizzat fejn ëerta 
kwalità, reputazzjoni jew karatteristiëi oħra 
ta’ dak il-prodott huma attribwibbli 
essenzjalment għall-oriāini āeografika 
tiegħu. 

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, 
“indikazzjoni āeografika” tfisser 
indikazzjoni li tirreferi għal reājun, post 
speëifiku jew pajjiŜ, uŜata biex tiddeskrivi 
prodott tal-inbid aromatizzat fejn il-
prodotti tal-inbid joriāinaw mill-Unjoni u 
fejn ëerta kwalità, reputazzjoni jew 
karatteristiëi oħra ta’ dak il-prodott tal-
inbid huma attribwibbli essenzjalment 
għall-oriāini āeografika tiegħu. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) deskrizzjoni tal-prodott, b’mod 
partikolari l-karatteristiëi analitiëi 
prinëipali tiegħu kif ukoll evalwazzjoni jew 
indikazzjoni tal-karatteristiëi organolettiëi 
tiegħu; 

(b) deskrizzjoni tal-prodott, b’mod 
partikolari l-karatteristiëi analitiëi 
prinëipali tiegħu kif ukoll indikazzjoni tal-
karatteristiëi organolettiëi tiegħu; 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
liāijiet, ir-regolamenti jew id-
dispoŜizzjonijiet amministrattivi neëessarji 
sabiex jikkonformaw ma’ dan l-Artikolu 
sal-1 ta’ Diëembru 2012. 

6. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
liāijiet, ir-regolamenti jew id-
dispoŜizzjonijiet amministrattivi neëessarji 
sabiex jikkonformaw ma’ dan l-Artikolu 
sal-1 ta’ Diëembru 2013. 
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Āustifikazzjoni 

Hemm il-possibilità li r-Regolament ma jistax jiāi ppubblikat sal-1 ta’ Diëembru 2012 għal 
raāunijiet amministrattivi u ta’ ħin, u għalhekk l-iskadenza għandha tiāi estiŜa ftit. 
 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. 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, tiddeëiedi li tippubblika f’Il-
Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea d-
dokument uniku msemmi fl-
Artikolu 11(1)(d) u r-referenza għall-
pubblikazzjoni tal-ispeëifikazzjoni tal-
prodott imsemmija fl-Artikolu 14(5). 

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

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-denominazzjonijiet āeografiëi 3. Id-denominazzjonijiet āeografiëi 
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eŜistenti msemmija fil-paragrafu 1, li 
għalihom, l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2 ma tiāix sottomessa sa [sentejn 
wara d-dħul fis-seħħ], għandhom jitilfu l-
protezzjoni taħt dan ir-Regolament. Il-
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-reāistru stripulat fl-
Artikolu 22. 

eŜistenti msemmija fil-paragrafu 1, li 
għalihom, l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2 ma tiāix sottomessa sa [sentejn 
wara d-dħul fis-seħħ], għandhom jitilfu l-
protezzjoni taħt dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tieħu l-pass formali 
korrispondenti biex tneħħi t-tali ismijiet 
mir-reāistru stripulat fl-Artikolu 22. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Il-possibilità li jiāu kkanëellati indikazzjonijiet āeografiëi eŜistenti ma āietx ipprovduta fir- 
Regolament 2081/92 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet āeografiëi u d-denominazzjonijiet 
tal-oriāini tal-prodotti agrikoli u l-prodotti tal-ikel (ir-Regolament preëedenti tar-Regolament 
510/2006) u lanqas ma tidher fir-Regolament 110/2008 dwar l-indikazzjonijiet āeografiëi ta’ 
spirti. 
 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

 (a) dwar l-informazzjoni li għandha tiāi 
pprovduta fl-ispeëifikazzjoni tal-prodott 
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rigward il-konnessjoni bejn iŜ-Ŝona 
āeografika u l-prodott finali; 

 (b) li jistipulaw il-kundizzjonijiet li 
permezz tagħhom l-ispeëifikazzjonijiet tal-
prodott jistgħu jinkludu rekwiŜiti 
addizzjonali kif hemm riferiment 
għalihom fl-Artikolu 11(2)(f). 

Āustifikazzjoni 

It-tagħrif inkluŜ fl-ispeëifikazzjoni tal-prodott dwar ir-rabta bejn iŜ-Ŝona āeografika u l-prodott 
finali hija pjuttost importanti għall-għaŜla tal-konsumaturi u għalhekk għandha titqies bħala 
element mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament li jkun jeħtieā l-adozzjoni permezz ta’ atti 
ddelegati. 
 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Sabiex tiŜgura l-effiëjenza tal-kontrolli 
stipulati f’dan il-Kapitolu, il-Kummissjoni 
tista’, permezz ta’ atti delegati, tadotta l-
miŜuri neëessarji fir-rigward tan-notifika 
tal-operaturi lill-awtoritajiet kompetenti. 

6. Sabiex tiŜgura l-effiëjenza tal-kontrolli 
stipulati f’dan il-Kapitolu, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa tadotta atti 
delegati, 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, inkluŜ l-ittestjar. 

Āustifikazzjoni 

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  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) tal-informazzjoni li għandha tiāi 
pprovduta fl-ispeëifikazzjoni tal-prodott 

imħassar 
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rigward 
il-konnessjoni bejn iŜ-Ŝona āeografika u l-
prodott finali; 

Āustifikazzjoni 

It-tagħrif inkluŜ fl-ispeëifikazzjoni tal-prodott dwar ir-rabta bejn iŜ-Ŝona āeografika u l-prodott 
finali hija pjuttost importanti għall-għaŜla tal-konsumaturi u għalhekk għandha titqies bħala 
element mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament li jkun jeħtieā l-adozzjoni permezz ta’ atti 
ddelegati. 
 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) it-teħid tad-deëiŜjonijiet dwar il-
protezzjoni jew it-tiëħid diponibbli għall-
pubbliku; 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Ma hemm l-ebda raāuni għaliex il-pubbliku ma għandux jiāi infurmat dwar deëiŜjoni dwar il-
protezzjoni. 
 

Emenda  27 

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, inkluŜ l-
ittestjar. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

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  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – titolu 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

Inammissibilità ta’ applikazzjoni jew talba 

Āustifikazzjoni 

Korrezzjoni biex jiāi allinjat it-test b’korrezzjoni teknika diāà aëëettata fil-gruppi ta’ ħidma tal-
Kunsill. Jeħtieā li l-korrezzjoni ssir hawnhekk biex tiŜgura l-konsistenza mal-emenda li saret 
għal dan l-Artikolu. 
 
 

Emenda  29 

Proposta għal regolament  

Artikolu 35 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 3 9, 29 u 33 għandha 
tiāi kkonferita lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ ħames snin minn ...*. Id-
delega tas-setgħa għandha tiāāedded 
mingħajr aktar diskussjonijiet għal 
perjodi ta’ Ŝmien identiëi, 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. 

 ________________ 

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

Āustifikazzjoni 

Huwa ssuāāerit li, skont id-dispoŜizzjonijiet tal-OKS għall-inbid, id-delega tas-setgħa mogħtija 
lill-Kummissjoni tkun limitata għal perjodu ta' Ŝmien speëifiku. 
 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 7 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

Āustifikazzjoni 

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

Emenda  31 

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 āie miŜjud l-
alkoħol miegħu. 

Inbid aromatizzat biŜ-Ŝieda jew mingħajr 
Ŝieda ta’ alkoħol. 

Āustifikazzjoni 

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

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Anness II – parti A – punt 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Inbid aromatizzat imqawwi: imħassar 

Inbid aromatizzat li jkun āie miŜjud l-
alkoħol miegħu. 

 

Āustifikazzjoni 

Denominazzjoni waħda tal-bejgħ hi biŜŜejjed: id-deskrizzjoni tal-inbid aromatizzat għandha 
tkopri kemm l-inbid aromatizzat li ma jkunx miŜjud bl-alkoħol kemm l-inbid aromatizzat miŜjud 
bl-alkoħol. 
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Emenda  33 

Proposta għal regolament  

Anness II – parti A – punt 4 – inëiŜ 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

li jista’ jkun ingħata ħlewwa biss permezz 
taz-zokkor ikkaramelizzat, sukroŜju, most 
tal-għeneb, most tal-għeneb konëentrat u 
rettifikat u most tal-għeneb konëentrat. 

li jista’ jkun ingħata ħlewwa skont ir-
rekwiŜiti stabbiliti fl-Anness I. 

Āustifikazzjoni 

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

Emenda  34 

Proposta għal regolament  

Anness II – parti A – punt 6 – inëiŜ 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. 

Āustifikazzjoni 

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

Emenda  35 

Proposta għal regolament  

Anness II – parti A – punt 6 – inëiŜ 3a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

Āustifikazzjoni 

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

Emenda  36 

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’ reājun iŜjed ristrett 
minbarra f'kaŜijiet fejn il-prodott ikun āie 
magħmul fi Spanja jew fil-Portugall. 

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

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tipprova ŜŜomm l-istatus quo skont ir-Regolament (KEE) Nru 1601/1991, dwar 
il-protezzjoni tal-kelma ‘Sangria’, li oriāinat fi Spanja u l-Portugall. Hu meħtieā li jiāi ëëarat li 
l-kelma ‘Sangria’, fi kwalunkwe Stat Membru ħlief Spanja u l-Portugall, mhijiex 
denominazzjoni tal-bejgħ iŜda indikazzjoni jew terminu mhux obbligatorju. 
 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Anness II – parti B – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tipprova ŜŜomm l-istatus quo skont ir-Regolament (KEE) Nru 1601/1991, dwar 
il-protezzjoni tal-kelma ‘Sangria’, li oriāinat fi Spanja u l-Portugall. Hu meħtieā li jiāi ëëarat li 
l-kelma ‘Sangria’, fi kwalunkwe Stat Membru ħlief Spanja u l-Portugall, mhijiex 
denominazzjoni tal-bejgħ iŜda indikazzjoni jew terminu mhux obbligatorju. Jeħtieā ikun hemm 
distinzjoni ëara bejn 'denominazzjoni tal-bejgħ', li tinkludi d-deskrizzjoni 'xorb ibbaŜat fuq l-
inbid aromatizzat' u l-kelma 'Sangria'. 
 
 

Emenda  38 
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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’ reājun iŜjed ristretta 
minbarra f'kaŜijiet fejn il-prodott ikun sar fi 
Spanja. 

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

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tipprova ŜŜomm l-istatus quo skont ir-Regolament (KEE) Nru 1601/1991, peress 
li l-kelma ‘Clarea’ għandha tiāi protetta. Hu meħtieā li jiāi ëëarat li l-kelma ‘Clarea’, fi 
kwalunkwe Stat Membru ħlief Spanja, mhijiex denominazzjoni tal-bejgħ iŜda indikazzjoni jew 
terminu mhux obbligatorju. 
 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Anness II – parti B – paragrafu 4 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tipprova ŜŜomm l-istatus quo skont ir-Regolament (KEE) Nru 1601/1991, peress 
li l-kelma ‘Clarea’ għandha tiāi protetta u għandha ssir distinzjoni ëara bejn "kelma" u 
"denominazzjoni tal-bejgħ". Il-kelma ‘Clarea’, fi kwalunkwe Stat Membru ħlief Spanja, mhijiex 
denominazzjoni tal-bejgħ iŜda indikazzjoni jew terminu mhux obbligatorju. 
 
 
 
 
 


