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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tirrevedi u tiġbor ir-regolamenti fis-seħħ li 
japplikaw għal xorb ta’ l-ispirtu kif ukoll id-dispożizzjonijiet implimentattivi tagħhom, sabiex 
ittejjeb il-qari tar-regolament kif ukoll biex jadattawh għall-iżviluppi tekniċi ġodda u għar-
regoli tal-WTO.
 

Il-proposta tintroduċi tliet kategoriji għat-tipi differenti ta’ xorb ta’ l-ispirtu, skond il-materja 
prima li minnha hu magħmul kull tip ta’ xarba, kif ukoll sustanzi ta’ ħwawar miżjuda.  
Madankollu, il-kategoriji proposti joħolqu xi problemi. Fil-fatt jistgħu joħolqu taħwid billi ċerti 
xarbiet ta’ l-ispirtu jistgħu jidħlu f’iktar minn kategorija waħda.  Alternattiva xierqa tista’ tkun 
li x-xorb ta’ l-ispirtu kollu jiġi ttikkettjat skond lista ta’ ingredjenti li tkun tixbah lista ta’
ingredjenti mitluba għal prodotti oħra ta’ l-ikel skond id-direttiva dwar it-tikkettar.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tipproponi li tbiddel il-proċedura applikabbli għall-modifiki 
futuri fil-leġiżlazzjoni f’dan il-qasam, b’mod li, fil-ġejjieni, l-Annessi għar-Regolament ikunu 
jistgħu jinbidlu skond il-proċedura tal-Kumitat Regolatorju.

Is-settur tax-xorb ta’ l-ispirtu ma jaqax taħt ir-Regolament dwar il-Protezzjoni ta' l-
indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjoni ta' l-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-prodotti ta' l-
ikel (Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92 ta’ l-14 ta’ Lulju 1992). Il-proposta tal-
Kummissjoni tħaddan ukoll dispożizzjonijiet ċari dwar id-definizzjoni, il-ħarsien u r-re
ġistrazzjoni ta’ l-indikazzjonijiet ġeografiċi li hija taddotta fil-qasam internazzjonali.

Ta’ min wieħed jifraħ bl-aġġornament u l-modifika fis-sistema ta’ l-indikazzjonijiet  ġeografiċi 
dwar il-WTO, kif ukoll il-proċedura sempliċi u trasparenti li ġiet proposta fil-modifika ta’ l-
Annessi I u III.  Il-Kumitat Regolatorju għax-Xorb ta’ l-Ispirtu għandu jaddatta u jaġġorna l-
legiżlazzjoni, għalhekk ir-rapporteur għal-opinjoni tagħkom hu tal-fehma li l-implimentazzjoni
tal-proċedura tal-Kumitat Regolatorju, hi aktar f’waqtha.

Id-dispożizzjonijiet fis-seħħ ma jaħsbu fl-ebda ħtieġa speċifika dwar il-materja prima li għandha 
titħaddem għall-produzzjoni tal-vodka, xarba li tista’ ssir minn alkoħol etiliku.  Il-proposta tal-
Kummissjoni taqbel ma’ din id-definizzjoni u tissuġġerixxi bħala element ġdid li l-materja prima 
mħaddma tkun imsemmija fuq it-tikketta tal-prodott.

Din ix-xewqa ilha tkun imtennija minn kemm ilha teżisti definizzjoni aktar preċiża tal-vodka li 
tradizzjonalment issir mill-qamħ jew mill-patata.  Din ix-xewqa tikkorrispondi ma’ l-esiġenzi 
speċifiċi dwar lista twila ta’ materja prima li jinsabu f’għamliet oħrajn ta’ xorb ta’ l-ispirtu bħal 
whisky, rum., eċċ.  Flok ma tiġi proposta lista waħda ta’ ingredjenti għall-vodka, huwa l-waqt  
li jiġu introdotti regoli orizzontali għat-tikkettar ta’ l-għamliet kollha ta’ xorb ta’ l-ispirtu, biex 
b’hekk il-konsumatur ikollu informazzjoni ċara u preċiża dwar l-ingredjenti li ntużaw.

EMENDI
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1 Għadu ma deherx fil-Ġurnal Uffiċjali.

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

Test propost mill-Kummissjoni1  Emendi tal-Parlament   

Emenda 1
Ċitazzjoni 1

Wara li kkunsidra it-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b’mod partikolari 
l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidra it-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikoli 37 u 95 tiegħu,

 

Ġustifikazzjoni

Ix-xorb ta’ l-ispirtu huwa prodott agrikolu importanti għall-Komunità, għalhekk l-Artikolu 37 
għandu wkoll jagħmel sehem mill-bażi ġuridika.

Emenda 2
Premessa 1a (ġdida)

(1a) Ix-xorb ta’ l-ispirtu jikkostitwixxi suq 
importanti għall-agrikoltura Komunitarja, 
minħabba fil-biċċa l-kbira r-reputazzjoni 
tajba li dawn il-prodotti kisbu fil-Komunità
u fis-suq dinji.  Din ir-reputazzjoni tajba 
hija marbuta mal-livell ta’ kwalità tal-
prodotti tradizzjonali u għalhekk jenħtieg li 
l-bixriet ta’ dawn il-prodotti jkunu mħarsa 
biex jinżamm dan is-suq.

Ġustifikazzjoni

Sakemm jikkostitwixxu elementi ta’ kwalità, ir-reputazzjoni  u t-tradizzjoni għandhom ikunu m
ħarsin, l-aktar meta wieħed iqis l-orjentazzjoni tal-PAK lejn is-suq u l-firxa tiegħu madwar id-
dinja li jimponu kull sfruttament possibbli fil-produzzjoni tal-biejda.
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Emenda 3
Premessa 3

(3)Il-kisba ta’ trattament aktar sistematiku 
għal-leġiżlazzjoni li tirregola x-xorb ta’ l-
ispirtu, it-tali xorb għandu jkun 
ikklassifikat fi tliet kategoriji skond kriterji 
definiti sew ta’ produzzjoni u tikkettar

imħassra

Ġustifikazzjoni

Il-kategoriji la huma logiċi u lanqas meħtieġa u jnisslu biss taħwid, meta wieħed iqis li t-
terminu “xorb ta’ l-ispirtu” jissemma b’mod ġenerali fit-tliet kategoriji.

Emenda 4
Premessa 5

(5) B’mod partikolari, l-alkoħol etiliku użat 
fil-produzzjoni ta' xorb ta' l-ispirtu għandu 
jkun biss ta' oriġini agrikola, sabiex jissodisfa 
l-aspettattivi tal-konsumatur u jkun konformi 
mal-metodi tradizzjonali. Dan jiżgura wkoll li 
prodotti agrikoli bażiċi jimxu fis-suq.

(5) B’mod partikolari għandu jkun 
enfasizzat li l-alkoħol etiliku użat fil-
produzzjoni ta' xorb ta' l-ispirtu għandu
jkompli jkun biss ta' oriġini agrikola, sabiex 
jissodisfa l-aspettattivi tal-konsumatur u jkun 
konformi mal-metodi tradizzjonali. Dan ji
żgura wkoll li prodotti agrikoli bażiċi jimxu 
fis-suq.

Ġustifikazzjoni

Ta’ min wieħed ifakkar li llum, skond ir-regolamenti fis-seħħ, ma jistax isir użu ta’ l-alkoħol 
etiliku ħlief dak ta’ oriġini agrikola.

Emenda 5
Premessa 7



PE 370.277v02-00 6/33 AD\633270MT.doc

MT

(7) Sabiex jippermettu livell għoli fil-
kwalità tax-xorb ta’ l-ispirtu u d-diversità
fis-settur, l-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jadottaw regoli aktar stretti minn 
dawk stabbiliti f'dan ir-Regolament jew o
ħrajn miżjuda magħhom dwar il-
produzzjoni, id-deskrizzjoni, il-pre
żentazzjoni u t-tikkettar partikolari ta' xorb 
ta’ l-ispirtu prodott fit-territorju tagħhom. 

imħassra

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt fil-proposta  tal-Kummissjoni, minbarra li joħloq riskju ta' distorzjoni fil-
kompetizzjoni, imur kontra l-objettiv tar-Regolament li għandu l-għan li jarmonizza r-
regolamenti fl-Istati Membri.

Emenda 6
Premessa 13

It-tranżizzjoni minn regoli stipulati fir-(13)
Regolament (KEE) Nru 1576/89 għal dawk 
f’dan ir-Regolament jistgħu iqajmu
diffikultajiet li mhumiex trattati f’dan ir-
Regolament. Għandu jkun hemm 
provvediment, għalhekk, sabiex il-
Kummissjoni tadotta l-miżuri tranżitorji me
ħtieġa. Aktar minn hekk, il-Kummissjoni g
ħandha tkun awtorizzata li ssolvi problemi 
prattiċi speċifiċi għall-qasam tax-xorb ta' l-
ispirtu.

(13) It-tranżizzjoni minn regoli stipulati fir-
Regolament (KEE) Nru 1576/89 għal dawk 
f’dan ir-Regolament jistgħu jqajmu
diffikultajiet li mhumiex trattati f’dan ir-
Regolament. Għandu jkun hemm 
provvediment, għalhekk, sabiex il-
Kummissjoni tadotta l-miżuri tranżitorji me
ħtieġa.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha setgħa bla qies biex issolvi dawk li hi ssejjaħ “problemi prattici”.  Il-
proposta bl-ebda mod ma tiddefinixxi f’liema qafas l-Kummissjoni Ewropea għandha taġixxi.  
Għaldaqstant, ikun jaqbel li din is-sentenza titħassar.

Emenda 7
Artikolu 1, paragrafu 1, punt(c)
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ċ) li fih qawwa alkoħolika minima ta’ 15% 
vol. u massima ta’ 80% vol.,

c) li fih qawwa alkoħolika minima ta’ 15% 
vol. u massima ta’ 96 % vol, minbarra l-eċ
ċezzjonijiet għal dawk il-valuri kif jidhru fl-
Annessi ta' dan ir-Regolament, b’mod spe
ċjali l-eċċezzjoni  tal-punt 41 ta’ l-Anness 
II ;

Ġustifikazzjoni

L-Annessi jaħsbu għal eċċezzjonijiet għal dawn il-valuri, l-aktar dwar likur tal-bajd u likur 
magħmul mill-bajd.

Emenda 8
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (d)(i), inċiż 2

- permezz tal-maċerazzjoni ta’ sustanzi ve
ġetali, u/jew

- permezz tal-maċerazzjoni ta’ sustanzi fl-
alkoħol etiliku ta’ oriġini  agrikola u/jew 
permezz ta’ distillatur ta’ oriġini agrikola 
u/jew xorb ta’ l-ispirtu fis-sens tar-
Regolament preżenti, u/jew

Ġustifikazzjoni

Il-“maċerazzjoni” huwa proċess fejn il-prodott jiġi mrattab billi jiġi mgħaddas ġo likwidu 
imma, sakemm dan il-likwidu ma jkunx speċifikat  fit-termini proposti, is-sentenza fiha 
nnifisha m’għandhiex definizzjoni xierqa jew sensibbli ta’ “xarba ta’ l-ispirtu”. (L-Artikolu 
1, paragrafu 2, tar-Regolament Nru 1576/89 laħaq l-istess effett meta għaqqad flimkien id-
dispożizzjonijiet tat-tieni u t-tielet inċiżi).

Emenda 9
Artikolu 2, paragrafu 1

L-alkoħol etiliku użat fit-tħejjija tax-xorb ta' l-
ispirtu u l-komponenti kollha tiegħu ma jridx 
ikun ta' oriġini oħra għajr dik agrikola.

L-alkoħol etiliku użat fit-tħejjija tax-xorb ta' l-
ispirtu u l-komponenti kollha tiegħu ma jridx 
ikun meħud minn prodotti agrikoli għajr 
dawk imsemmijin fl-Anness I tat-Trattat.

Ġustifikazzjoni

Mhux biżżejjed li tillimita l-alkoħol etiliku għal dak ta’ oriġini agrikola.  Restrizzjoni aktar 
preċiża hija meħtieġa biex jiġi evitat, per eżempju, l-użu ta’ l-alkoħol tal-birra.
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Emenda 10
Artikolu 2, paragrafu 2

L-alkoħol etiliku użat biex jiddilwixxi jew i
ħoll il-koloranti, is-sustanzi tat-togħma jew 
kwalunkwe addittivi awotrizzati oħrajn użati 
fit-tħejjija ta’ xorb ta’ l-ispirtu irid ikun alko
ħol etiliku ta’ oriġini agrikola.

L-alkoħol etiliku użat biex jiddilwixxi jew i
ħoll il-koloranti, is-sustanzi tat-togħma jew 
kwalunkwe addittivi awtorizzati oħrajn użati 
fit-tħejjija ta’ xorb ta’ l-ispirtu irid ikun alko
ħol etiliku meħud mill-prodotti agrikoli 
msemmija fl-Anness I tat-Trattat.

Ġustifikazzjoni

Mhux biżżejjed li tillimita l-alkoħol etiliku għal dak ta’ oriġini agrikola.  Definizzjoni aktar 
preċiża hija meħtieġa biex jiġi evitat, pereżempju, l-użu ta’ alkoħol tal-birra.

Emenda 11
Artikolu 2, paragrafu 3

Suġġett għal-limitazzjonijiet stabbiliti għal 
prodotti speċifiċi fl-Anness II għal dan ir-
Regolament, l-alkoħol etiliku irid ikun 
inkiseb minn prodotti agrikoli elenkati fl-
Anness I għat-Trattat.

Suġġett għal-limitazzjonijiet stabbiliti għal 
prodotti speċifiċi fl-Anness II għal dan ir-
Regolament, l-alkoħol etiliku ta’ origini 
agrikola għandu jaqbel mal-kriterji 
msemmija fl-Anness I, punt 3, ta’ dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-Anness I hija neċessarja hawn biex tiggarantixxi r-rispett ta’ livell 
uniformi u ta’ kwalità għolja.

Emenda 12
Artikolu 3

Kategoriji ta’ xorb ta’ l-ispirtu imħassar

Ix-xorb ta' l-ispirtu huwa kklassifikat kif 
ġej:

a)“Spirti”: il-prodotti elenkati fil-
Kategorija A ta’ l-Anness II;
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b)“Xarbiet ta' l-ispirtu speċifiċi”: il-
prodotti elenkati fil-Kategorija B ta’ l-
Anness II;

ċ)“Xarbiet ta' l-ispirtu oħrajn”: il-prodotti 
elenkati fil-Kategorija C ta’ l-Anness II.

Ġustifikazzjoni

Il-kategoriji la huma loġiċi u lanqas meħtieġa u jnisslu biss taħwid meta wieħed iqis li t-
terminu “xorb ta’ l-ispirtu” jissemma’ b’mod ġenerali fit-tliet kategoriji.

Emenda 13
Artikolu 4

Regoli ġenerali dwar il-kategoriji ta’ xorb 
ta’ l-ispirtu

imħassar

1. Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifi
ċi stabbiliti għal kull wieħed mill-prodotti 
elenkati fil-Kategorija A ta’ l-Anness II, l-
“ispirti” jridu:
a) jiġu mmanifatturati permezz tal-
fermentazjoni alkoħolika u d-distillazzjoni 
miksuba esklussivament mill-materja 
prima skond id-definizzjonijiet fl-
Anness II;

b) ma jkunx fihom alkoħol etiliku ta’ ori
ġini agrikola jew distillati (ta’ oriġini 
agrikola) miżjuda;

ċ) ma jkunx fihom sustanzi għat-togħma 
ħlief sustanzi u preparazzjonijiet għat-tog
ħma naturali kif imfissra fl-Artikolu 
1(2)(b)(i) u l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 
88/388/KEE;
d) ikunu mħellwin biss biex tiġi mirquma t-
togħma finali tal-prodott, skond id-
definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi fl-
Anness I għal dan ir-Regolament u 
b’kunsiderazzjoni partikolari tal-leġi
żlazzjoni ta’ l-Istati Membri.
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2. Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifi
ċi stabbiliti għal kull wieħed mill-prodotti 
elenkati fil-Kategorija B ta’ l-Anness II, ix-
“xarbiet ta’ l-ispirtu speċifiċi” jistgħu:

a) jinkisbu minn kwalunkwe prodott 
agrikolu elenkat fl-Anness I għat-Trattat;

b) ikun fihom alkoħol etiliku ta’ oriġini 
agrikola jew distillati (ta’ oriġini agrikola) 
miżjuda;

c) ikun fihom sustanzi u preparazzjonijiet g
ħat-togħma naturali jew identiċi għal dawk 
naturali kif imfissra fl-Artikolu 1(2)(b)(i) u 
(ii) u fl-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 
88/388/KEE;

d) ikunu mħellwin sabiex jikkorrispondu 
ma' karatteristiċi ta’ prodotti partikolari u 
skond id-definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekni
ċi fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

3. Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifi
ċi stabbiliti għall-prodotti fil-Kategorija C 
ta’ l-Anness II, “xarbiet ta’ l-ispirtu o
ħrajn” jistgħu:

a) jinkisbu minn kwalunkwe prodott 
agrikolu elenkat fl-Anness I għat-Trattat 
u/jew oġġett ta’ l-ikel maħsub għall-
konsum mill-bniedem;

b) ikun fihom alkoħol etiliku ta’ oriġini 
agrikola jew distillati (ta’ oriġini agrikola) 
miżjuda;

ċ) ikun fihom sustanzi u preparazzjonijiet g
ħat-togħma kif imfissra fid-Direttiva 
88/388/KEE; 

d) ikunu mħellwin b’mod li jikkorrispondi 
ma' karatteristiċi ta’ prodotti partikolari u 
skond id-definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekni
ċi fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-kategoriji la huma loġiċi u lanqas meħtieġa u jnisslu biss taħwid meta wieħed iqis li it-
terminu “xorb ta’ l-ispirtu” jissemma ’ b’mod ġenerali fit-tliet kategoriji.
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Emenda 14
Artikolu 5

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli 
aktar stretti minn jew addizzjonali għal dawk 
fl-Anness II dwar il-produzjoni, id-
deskrizzjoni, it-tikkettar, l-ippakkjar u l-pre
żentazzjoni ta’ xorb ta’ l-ispirtu prodott fit-
territorju tagħhom stess sakemm dawn ikunu 
kompatibbli mal-liġi Komunitarja.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli 
aktar stretti minn jew addizzjonali għal dawk 
fl-Anness III dwar il-produzzjoni, id-
deskrizzjoni, it-tikkettar, l-ippakkjar u l-pre
żentazzjoni ta’ xorb ta’ l-ispirtu prodott fit-
territorju tagħhom stess sakemm dawn ikunu 
kompatibbli mal-liġi Komunitarja.

Ġustifikazzjoni

Fil-leġiżlazzjoni l-ġdida  ta’ l-UE dwar xorb ta’ l-ispirtu, jaqbel li jinżamm il-prinċipju ta’ ħti
ġiet komuni u uniformi għal xorb ta’ l-ispirtu prodott fit-territorju tal-Komunità.  Il-proposta 
ta’ l-Artikolu 5 dwar il-possibilità ta’ regoli ħielsa dwar dawn il-ħtiġiet flimkien mal-miżuri 
tal-liġijiet nazzjonali malajr iwasslu għat-tfassil ta’ għadd ta’ definizzjonijiet distinti ta’ xorb 
ta’ l-ispirtu, kollha differenti skond il-pajjiż oriġinarju. Din il-proposta tmur kontra l-idea tal-
ħolqien ta’ regoli komuni u uniformi dwar il-preżentazzjoni u d-definizzjoni ta’ xorb ta’ l-
ispirtu kif inhuma definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89.  Ix-xorb ta’ l-
ispirtu li għandu indikazzjonijiet ġeografiċi jibqgħu dawk biss li jaqgħu taħt il-kompetenza ta’
l-Istati Membri.

Emenda 15
Artikolu 7, paragrafu 1

1. Xorb ta’ l-ispirtu li jissodisfa l-ispe
ċifikazzjonijiet għall-prodotti mfissra fil-
Kategoriji A u B ta’ l-Anness II jkun fih id-
denominazzjoni tal-bejgħ assenjata 
hemmhekk lil dawk il-prodotti.

1. Xorb ta’ l-ispirtu li jissodisfa l-ispe
ċifikazzjonijiet għall-prodotti definiti fl-
Anness II jkun fih id-denominazzjoni tal-bejg
ħ assenjata hemmhekk lil dawk il-prodotti.

Emenda 16
Artikolu 7, paragrafu 2
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2. Xorb ta’ l-ispirtu li jissodisfa l-ispe
ċifikazzjonijiet għall-prodotti mfissra fil-
Kategoriji C ta’ l-Anness II jkun fih id-
denominazzjoni tal-bejgħ “xarba ta’ l-
ispirtu”. Dik id-denominazzjoni tal-bejgħ
ma tiġix ikkomplementata, issupplimentata 
jew mibdula.

imħassar

Emenda 17
Artikolu 7, paragrafu 3

3. Fejn xarba ta’ l-ispirtu tissodisfa d-
definizzjoni ta’ aktar minn tip speċifiku wie
ħed ta' xorb ta' l-ispirtu, din tista’ tinbiegħ
taħt wieħed jew aktar mill-ismijiet elenkati 
għal dawk it-tipi speċifiċi ta' xorb ta' l-
ispirtu fl-Anness II.

imħassar

Emenda 18
Artikolu 7, paragrafu 4

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 8, l-
ismijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 ma 
jistgħux jintużaw biex jiddeskrivu jew jippre
żentaw fi kwalunkwe għamla possibbli xi 
xarba oħra għajr ix-xarba ta' l-ispirtu li g
ħaliha huma elenkati dawk l-ismijiet fl-
Anness II. 

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 8, l-
ismijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ma jistg
ħux jintużaw biex jiddeskrivu jew jippre
żentaw fi kwalunkwe għamla possibbli xi 
xarba oħra għajr ix-xarba ta' l-ispirtu li g
ħaliha huma elenkati dawk l-ismijiet fl-
Anness II.

Emenda 19
Artikolu 7, paragrafu 5

5. Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ jistgħu jiġu 
ssupplimentati jew issostitwiti b’indikazzjoni 
ġeografika elenkata fl-Anness III u skond il-
Kapitolu III, sakemm dan ma jiżgwidax lill-
konsumatur.

5. Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ jistgħu jiġu 
ssupplimentati jew issostitwiti b’indikazzjoni 
ġeografika elenkata fl-Anness III u skond il-
Kapitolu III. Indikazzjonijiet  ġeografiċi o
ħra jistgħu jintużaw sakemm dan ma ji
żgwidax lill-konsumatur.

Ġustifikazzjoni
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Kif jenfasizza l-Artikolu 7, paragrafu 5, il-mistoqsija essenzjali hija jekk il-konsumatur hux ji
ġi mqarraq.  Għalhekk m’hemm l-ebda oġġezzjoni li tinżamm is-sitwazzjoni attwali u li jiġi 
awtorizzat l-użu ta’ l-indikazzjonijiet ġeografiċi kollha, flimkien ma’ dawk li ma jidhrux fil-
lista ta’ l-Anness III, sakemm dawn ma jqarrqux bil-konsumatur.

Emenda 20
Artikolu 7, paragrafu 5a (gdid)

5a. Ma' l-indikazzjonijiet ġeografiċi 
elenkati  fl-Anness III jistgħu jiżdiedu  
indikazzjonijiet kumplimentari sakemm 
dawn ikunu regolati mill-awtoritajiet 
kompetenti fil-pajjiż produttur. 

Ġustifikazzjoni

Il-liġi attwali (Regolament Nru 1576/89, Artikolu 5, paragrafu 3, punt a, it-tieni sentenza) ta
ħseb biex id-denominazzjonijiet ġeografiċi jkollhom magħhom noti ta’ informazzjoni, basta 
dawn ikunu regolati mill-Istat Membru produttur. Huwa importanti li din id-dispożizzjoni tin
żamm fir-regolament il-ġdid, peress li din issaħħaħ il-prinċipju ta’ sussidjarità, li permezz 
tiegħu l-UE hija inkarigata tilleġiżla billi tagħti definizzjonijiet ġenerali filwaqt li l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw liġijiet speċifiċi u iktar dettaljati dwar il-prodotti tagħhom stess 
dwar l-indikazzjoni ġeografika. Pereżempju, dispożizzjoni ta' dan it-tip hija essenzjali biex 
tiggarantixxi  li r-Renju Unit ikun jista’ jilleġiżla biex jintroduċi definizzjonijiet u regoli 
ġodda dwar it-tikkettar ta’ l-Iscotch Whisky, li jinkludi tipi differenti bħal “Single Malt”, 
“Highland” jew “Speyside”.

Emenda 21
Artikolu 7, paragrafu 5b (gdid)

5b. Id-denominazzjonijiet ta’ xorb ta’ l-
ispirtu msemmija fl-Anness II jista’
jkollhom indikazzjonijiet ġeografiċi o
ħra minbarra dawk elenkati fl-Anness 
III, sakemm dan ma jqarraqx bil-
konsumatur.

Ġustifikazzjoni

Il-liġi attwali (Regolament Nru 1576/89, Artikolu 5, paragrafu 2) tipprevedi l-possibiltà li ji
ġu użati indikazzjonijiet ġeografiċi oħra minbarra dawk imsemmija fl-Anness III, basta l-
konsumatur ma jkunx imqarraq.  Huwa importanti li jkun permezz l-użu ta' termini ċari u b
żonnjużi li bihom il-konsumatur jagħraf ir-reġjun jew il-post ta’ l-oriġini tal-prodott (pere
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żempju fil-każ ta’ l-Iscotch Whisky, “Orkney jew “Dufftown”).  Dawn l-indikazzjonijiet huma 
meħtieġa wkoll biex jiġu evitati termini qarrieqa.  Din id-dispożizzjoni għandha allura tin
żamm fir-regolament il-ġdid.

Emenda 22
Artikolu 7, paragrafu 8

8. L-ismijiet imsemmija fl-Anness II jistgħu 
jkunu inklużi f’lista ta’ l-ingredjenti jekk 
ikunu użati skond il-miżuri nazzjonali 
adottati sabiex jimplimentaw id-Direttiva 
2000/13/KE.

8. L-ismijiet imsemmija fl-Anness II jistgħu 
jkunu inklużi f’lista ta’ l-ingredjenti jekk 
ikunu użati b'konformità mad-Direttiva 
2000/13/KE.

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi l-oħra kollha għad-Direttiva 2000/13 (Artikolu 6; 8, paragrafu 1; 9, paragrafu 3; 
u 29, punt d) ma jagħmlu l-ebda riżerva dwar regoli nazzjonali ta' implimentazzjoni.  Bi skop 
loġiku u biex tiġi evitata l-konfużjoni, l-Artikolu 7, paragrafu 8, għandu, bl-istess mod, 
isemmi direttament id-Direttiva 2000/13/KE. 

Emenda 23
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 
2000/13/KE, l-użu ta’ terminu elenkat fil-
Kategorija A jew B ta’ l-Anness II, jew ta’
indikazzjoni ġeografika elenkata fl-Anness III 
f’terminu kompost jew l-allużjoni fil-pre
żentazzjoni ta’ oġġett ta’ l-ikel għal 
kwalunkwe wieħed/waħda minnhom g
ħandha hija pprojbita sakemm l-alkoħol ma 
jkunx joriġina esklussivament mix-xarba ta’ l-
ispirtu li hemm riferenza għaliha.

1. L-użu ta’ terminu elenkat fl-Anness II, jew 
ta’ indikazzjoni ġeografika elenkata fl-
Anness III f’terminu kompost jew l-allużjoni 
fil-preżentazzjoni ta’ oġġett ta’ l-ikel għal 
kwalunkwe wieħed/waħda minnhom hija
pprojbita sakemm l-alkoħol ma jkunx joriġina 
esklussivament mix-xarba ta’ l-ispirtu li 
hemm riferenza għaliha..

Ġustifikazzjoni

Kemm il-leġiżlazzjoni attwali (Regolamenti Nri 1576/89 u 1014/90) kif ukoll ir-regolament il-
ġdid propost jinkludu regoli importanti dwar it-tikkettar maħsuba apposta biex jilqgħu għal 
kull ċirkustanza fil-qasam tax-xorb ta’ l-ispirtu.  Biex ikun garantit li r-Regolament l-ġdid i
żomm il-preċedenza fuq id-Direttiva 2000/13/KE, u b’mod partikolari biex tiggarantixxi li d-
dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar deskritti fl-Artikolu 8, paragrafu 1, ma jkunux imfixkla minn 
regoli differenti stipulati fid-Direttiva 2000/13, is-sentenza “Bla preġudizzju għad-Direttiva 
2000/13/KEE”, għandha titħassar.
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Emenda 24
Artikolu 9, paragrafu 1, sentenza introduttorja 

1. Id-denominazzjoni tal-bejgħ ‘xarba ta’ l-
ispirtu’ trid tintwera b’mod ċar u viżibbli f’po
żizzjoni prominenti fuq it-tikketta fejn xarba 
ta’ l-ispirtu elenkata fil-Kategorija A ta’ l-
Anness II hija mħallta ma’:

1. Id-denominazzjoni tal-bejgħ ‘xarba ta’ l-
ispirtu’ trid tintwera b’mod ċar u viżibbli f’po
żizzjoni prominenti fuq it-tikketta fejn xarba 
ta’ l-ispirtu elenkata fl-Anness II hija mħallta 
ma’:

Emenda 25
Artikolu 9, paragrafu 2

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għad-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-
tikkettar ta’ taħlitiet imsemmija f’dak il-
paragrafu jekk dawn jissodisfaw waħda 
mid-definizzjonijiet stabbiliti fil-Kategorija 
A jew B ta’ l-Anness II.

imħassar

Emenda 26
Artikolu 9, paragrafu 3, l-ewwel taqsima

3. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 
2000/13/KE, id-deskrizzjoni, il-pre
żentazzjoni jew it-tikkettar tal-prodotti li jirri
żultaw mit-taħlitiet imsemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu juru biss wieħed mit-termini elenkati 
fil-Kategorija A jew B ta' l-Anness II għal 
dan ir-Regolament jekk dak it-terminu ma 
jkunx jagħmel parti mid-denominazzjoni tal-
bejgħ iżda jkun elenkat biss fl-istess kamp vi
żiv mal-listi ta’ l-ingredjenti alkoħoliċi kollha 
inklużi fit-taħlita, bit-termini ‘xarba ta’ l-
ispirtu mħallta mniżżlin qabel.

3. Id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-
tikkettar tal-prodotti li jirriżultaw mit-taħlitiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 jistgħu juru biss 
wieħed mit-termini elenkati fl-Anness II għal 
dan ir-Regolament jekk dak it-terminu ma 
jkunx jagħmel parti mid-denominazzjoni tal-
bejgħ iżda jkun elenkat biss fl-istess kamp vi
żiv mal-listi ta’ l-ingredjenti alkoħoliċi kollha 
inklużi fit-taħlita, bit-termini ‘xarba ta’ l-
ispirtu mħallta mniżżlin qabel.

Ġustifikazzjoni

Kemm il-leġiżlazzjoni attwali (Regolamenti Nri 1576/89 u 1014/90) kif ukoll ir-regolament il-
ġdid propost jinkludu regoli importanti dwar it-tikkettar maħsuba apposta biex jilqgħu għal 
kull ċirkustanza fil-qasam tax-xorb ta’ l-ispirtu.  Biex ikun garantit li r-Regolament il-ġdid i
żomm il-preċedenza fuq id-Direttiva 2000/13/KE, u b’mod partikolari biex tiggarantixxi li d-
dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar deskritti fl-Artikolu 8, paragrafu 1, ma jkunux imfixkla minn 
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regoli differenti li stipulati fid-Direttiva 2000/13, is-sentenza “Bla preġudizzju għad-Direttiva 
2000/13/KEE”, għandha titħassar.

Emenda 27
Artikolu 10, paragrafu 2

2. Id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-
tikkettar ta’ xarba ta’ l-ispirtu jista’ jkun 
ssupplimentat biss bit-terminu ‘blend’ meta l-
prodott ikun ġie bblendjat.

2. Id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-
tikkettar ta’ xarba ta’ l-ispirtu jista’ jkun 
ssupplimentat biss bit-terminu taħlita jew m
ħallat meta l-prodott ikun ġie bblendjat.

Ġustifikazzjoni

Kif inhi formulata l-proposta tista’ tagħti x’tifhem li fil-qasam ta’ xorb ta’ l-ispirtu, it-
terminu taħlita hu ftit differenti mit-terminu mħallat, filwaqt li fir-realtà, it-tnejn jirreferu g
ħall-istess proċess.  Biex jitneħħa kull dubju dwar il-varjazzjonijiet tat-terminu taħlita fir-
regola l-ġdida, il-formulazzjoni għandha tiġi riveduta.

Emenda 28
Artikolu 10, paragrafu 3

3. Jekk perjodu jew żmien ta' maturazzjoni 
jkun speċifikat jew issuġerit fid-deskrizzjoni, 
il-preżentazzjoni jew it-tikkettar tax-xarba ta' 
l-ispirtu, dan jirreferi għall-komponent alko
ħoliku l-aktar reċenti, sakemm il-prodott 
ikun ġie invekkjat taħt superviżjoni tas-sisa 
jew superviżjoni li toffri garanziji 
ekwivalenti.

3. Jekk perjodu jew żmien ta' maturazzjoni 
jkun speċifikat jew issuġerit fid-deskrizzjoni, 
il-preżentazzjoni jew it-tikkettar tax-xarba ta' 
l-ispirtu, dan jirreferi għall-komponent alko
ħoliku l-aktar reċenti, u l-prodott irid ikun 
immatura taħt superviżjoni fiskali jew 
superviżjoni li toffri garanziji ekwivalenti.

Meta sistema ta’ immaturar maqsuma tkun 
ġiet użata, it-tikketta tista’ turi l-perjodu 
medju ta’ l-immaturar jew l-età kemm-il 
darba tkun teżisti sistema ta’ kontroll li jag
ħti garanziji biżżejjed u li jkollu l-għarfien 
ta’ l-Istat Membru kkonċernat.

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tar-Regolament il-ġdid propost hija ftit jew wisq ambigwa meta mqabbla mar-
Regolament Nru 1576/89, Artikolu 7, paragrafu 2, punt(d), li jgħid li “…il-perjodu ta’
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immaturar jista’ jkun indikat biss meta jikkonċerna l-inqas element alkoħoliku u bil-
kundizzjoni li l-prodott ikun ġie immaturat taħt kontroll fiskali jew xi kontroll ieħor li jagħti l-
istess garanziji”.  Din l-ambigwità għandha titneħħa.  
Barra minn hekk, meta wieħed iqis li għadd ta’ xarbiet ta’ l-ispirtu prodotti fl-UE ilhom ju
żaw, għal aktar minn mitt sena, sistema ta’ immaturar maqsum f’perjodi (msejjaħ “criaderas 
y soleras”), ikun jaqbel li fil-proposta ta’ reviżjoni jkun hemm riferenza espliċita għal din is-
sistema.

Emenda 29
Artikolu 12, paragrafu 1

1. Il-partikolaritajiet stipulati f’dan ir-
Regolament għandhom jingħataw f’waħda 
jew aktar mil-lingwi uffiċjali tal-Komunità
b'tali mod li l-konsumatur aħħari jkun 
jista' jifhem kull waħda minn dawk il-b
ċejjeċ ta' informazzjoni, sakemm il-
konsumaturi ma jkunux fornuti b'din l-
informazzjoni b'mezzi oħrajn.

1. Il-partikolaritajiet stipulati f’dan ir-
Regolament għandhom jingħataw f’waħda 
jew aktar mil-lingwi uffiċjali tal-Komunità b' 
konformità ma' l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/13/KE.

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta’ tikkettar  ta’ prodotti ta’ l-ikel huma diġà mdaħħlin fid-Direttiva ġenerali 
2000/13/KE.    

Emenda 30
Artikolu 15, paragrafu 1, l-ewwel taqsima

1. L-applikazzjonijiet sabiex indikazzjoni 
ġeografika tiġi inkluża fl-Anness III jridu jiġu 
sottomessi lill-Kummissjoni f'waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-Komunità jew ikunu 
akkumpanjati minn traduzzjoni f’waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-Komunità. Tali 
applikazzjonijiet iridu jkunu akkumpanjati 
minn fajl tekniku li jkun jinkludi l-ispe
ċifikazzjonijiet li tkun trid tikkonforma mag
ħhom ix-xarba ta’ l-ispirtu ikkonċernata. Il-
fajls tekniċi jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffi
ċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, Serje C.

1. L-applikazzjonijiet sabiex indikazzjoni 
ġeografika tiġi inkluża fl-Anness III jridu jiġu 
sottomessi lill-Kummissjoni mill-awtorita’
kompetenti ta’ l-Istat Membru ta’ l-oriġini 
tax-xarba ta’ l-ispirtu kkonċernata, f'waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Komunità jew ikunu 
akkumpanjati minn traduzzjoni f’waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-Komunità. Tali 
applikazzjonijiet iridu jkunu akkumpanjati 
minn fajl tekniku li jkun jinkludi l-ispe
ċifikazzjonijiet li tkun trid tikkonforma mag
ħhom ix-xarba ta’ l-ispirtu ikkonċernata. Il-
fajls tekniċi jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffi
ċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, Serje C.

Ġustifikazzjoni
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Biex ikun evitat kull dubju, u skond ir-regoli li jgħoddu għal inbejjed ta’ kwalità, għandu 
jiġi stabbilit b’mod ċar illi talbiet għal indikazzjoni ġeografika għandhom ikunu appoġ
ġjati u ppreżentati mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru ta’ l-oriġini tax-xarba ta’ l-
ispirtu in kwistjoni.

Emenda 31
Artikolu 15, paragrafu 2(b)

b) deskrizzjoni tax-xarba ta’ l-ispirtu, inklużi 
l-karatteristiċi fiżiċi, kimiċi, mikrobijoloġiċi 
u/jew organolettiċi ewlenin tal-prodott jew l-
oġġett ta’ l-ikel;

b) deskrizzjoni tax-xarba ta’ l-ispirtu, inklużi 
l-karatteristiċi fiżiċi u/jew kimiċi u/jew
mikrobijoloġiċi u/jew organolettiċi ewlenin 
tal-prodott jew l-oġġett ta’ l-ikel;

Ġustifikazzjoni

Billi l-awtoritajiet nazzjonali jkunu inkarigati biex jiddeterminaw l-ispeċifikazzjonijiet li mag
ħhom ix-xarba ta’ l-ispirtu trid tikkonforma biex tkun meqjusa bħala protetta minn 
indikazzjoni ġeografika, mat-talba ta’ reġistrazzjoni għandha tingħata deskrizzjoni tax-xarba 
ta’ l-ispirtu ikkonċernat li tkun tinkludi diversi karatteristiċi msemmija.  Biex ikun evitat kull 
dubju, din għandha tkun iċċarata fil-proposta ppreżentata.

Barra minn hekk, billi r-reġistrazzjoni tirreferi biss għal xorb ta’ l-ispirtu, ir-riferenza 
eventwali għal xi “oġġett ta’ l-ikel” għandha titħassar.

Emenda 32
Artikolu 15, paragrafu 2(g)

g) isem l-applikant u l-indirizz fejn dan ikun 
jista' jiġi kkuntatjat.

g) isem u l-indirizz ta’ l-awtorità kompetenti
tal-pajjiż ta’ l-applikant.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun evitat kull dubju, u skond l-indikazzjoni proposta fl-Artikolu 15, paragrafu 1, g
ħandu jkun stabbilit b’mod ċar li l-awtorità nazzjonali kompetenti tkun responsabbli mid-
dettalji tekniċi li għandhom jappoġġaw kull talba għal indikazzjonijiet ġeografiċi.

Emenda 33
Artikolu 16
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Indikazzjonijiet ġeografiċi protetti taħt ir-
Regolament (KE) Nru 1576/89

imħassar

Għal kull indikazzjoni ġeografika protetta 
taħt ir-Regolament (KE) Nru 1576/89 fiż-
żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, jiġi sottomess fajl tekniku lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn seba’
snin mid-data li fiha jidħol fis-seħħ dan ir-
Regolament.
Il-fajl tekniku jiġu ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, Serje C, 
wara li jkun ġie eżaminat mill-
Kummissjoni.

Fil-każ li l-ebda fajl tekniku ma jkun 
ippubblikat fi żmien seba’ snin mid-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-
indikazzjoni ġeografika ma tibqax tiġi 
protetta.

Ġustifikazzjoni

Regolament bħal dan jista’ joħloq piż amministrattiv kemm fuq l-Istati Membri kif ukoll fuq il-
Kummissjoni, mingħajr valur miżjud.

Emenda 34
Artikolu 19

1. Il-Kummissjoni hija assistita mill-Kumitat 
tat-Tmexxija għax-Xorb ta’ l-Ispirtu, minn 
hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”.

1. Il-Kummissjoni hija assistita mill-Kumitat 
Regolatorju għax-Xorb ta’ l-Ispirtu, minn 
hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”.

2. Fejn issir referenza għal dan il-Paragrafu, l-
Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 
japplikaw, wara li jiġu kkunsidrati d-dispo
żizzjonjiet ta’ l-Artikolu 8 tagħhom.

2. Fejn issir referenza għal dan il-Paragrafu, l-
Artikoli 5  u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 
japplikaw, wara li jiġu kkunsidrati d-dispo
żizzjonjiet ta’ l-Artikolu 8 tagħhom.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċi
żjoni 1999/468/KE għandu huwa ffissat għal 
xahar.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6), Deċi
żjoni 1999/468/KE għandu huwa ffissat għal
tliet xhur.

3. Il-Kumitat jadotta r-regoli ta’ proċedura 
tiegħu.

3. Il-Kumitat jadotta r-regoli ta’ proċedura 
tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li tirrikorri għal Kumitat tat-tmexxija, minkejja l-fatt li r-
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Regolament li qed jiġi studjat ma jaħsibx biex jassigura t-tmexxija tajba ta’ organizzazzjoni 
kummerċjali.  Il-Kumitat Regolatorju għax-Xorb ta’ l-Ispirtu għandu d-dmir li jaddatta u jaġ
ġorna l-liġijiet, u għal din ir-raġuni Kumitat Regolatorju jkun iktar addattat.

Emenda 35
Artikolu 20

L-Annessi jiġu emendati skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 19(2).

L-Annessi I u III jiġu emendati skond il-pro
ċedura msemmija fl-Artikolu 19(2).

Ġustifikazzjoni

Il-modifiki tad-definizzjonijiet tat-tipi differenti ta’ xorb ta’ l-ispirtu jikkostitwixxu parti 
essenzjali mir-Regolament f'dan il-punt tant li għandhom jaqgħu taħt il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill li jaġixxu b'mod konġunt fil-qafas tal-proċedura ta’ kodeċiżjoni, u mhux taħt 
kumitat kif propost mill-Kummissjoni.

Emenda 36
Artikolu 22, punt (c)

c) biex, f’każi ġġustifikati kif jixraq, isiru 
derogi minn ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Fil-każ li l-proċedura tal-Kumitat tapplika għall-elaborazzjoni ta’ dispożizzjonijiet ta' 
applikazzjoni u ta' eventwali miżuri tranżitorji, kull deroga jew skartar tar-Regolament 
inniffsu għandu jiġi kkontrollat mill-Parlament.

Emenda 37
Anness I, punt 4, paragrafu 1
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Fit-tħejjija tax-xorb ta’ l-ispirtu, hija 
awtorizzata iż-żieda ta’ l-ilma, li jista’ jkun 
distillat jew dimineralizzat, sakemm il-kwalità
ta’ l-ilma tkun konformi mad-dispo
żizzjonijiet nazzjonali adottati fl-
implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 
80/777/KEE u d-Direttiva tal-Kunsill 
80/778/KEE u l-ilma miżjud ma jbiddilx in-
natura tal-prodott.

Fit-tħejjija tax-xorb ta’ l-ispirtu, hija 
awtorizzata iż-żieda ta’ l-ilma, li jista’ jkun 
distillat jew dimineralizzat, sakemm il-kwalità
ta’ l-ilma tkun konformi mad-dispo
żizzjonijiet nazzjonali adottati fl-
implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 
80/777/KEE u d-Direttiva tal-Kunsill 
98/83/KE u l-ilma miżjud ma jbiddilx in-
natura tal-prodott.

Ġustifikazzjoni

Ir-riferenza għad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb għandha tiġi aġġornata.

Emenda 38
Anness I, punt 5, paragrafu 2

Ix-xarba ta’ l-ispirtu prodotta b’dan il-mod 
tkun ta’ l-istess tip speċifiku ta’ xorb ta’ l-
ispirtu tax-xarbiet ta’ l-ispirtu oriġinali qabel l-
ibblendjar. 

Ix-xarba ta’ l-ispirtu prodotta b’dan il-mod 
tkun ta’ l-istess tip ta’ xorb ta’ l-ispirtu tax-
xarbiet ta’ l-ispirtu oriġinali qabel l-
ibblendjar. 

Emenda 39
Anness I, punt 5(a)(ġdid)

5a) indikaturi ta’ awtentiċitá:

Għall-fini tal-protezzjoni tal-konsumatur u 
tad-ditta tal-prodott, ix-xorb ta’ l-ispirtu 
jista’ jkun fih sustanzi-traċċi, bħala 
indikaturi ta’ awtentiċità tad-ditta jekk dan 
ikun previst fid-definizzjoni tax-xarba ta’ l-
ispirtu. Dawn is-sustanzi għandhom jaqblu 
mal-karatteristiċi ta’ prodotti ta’ l-ikel u 
jkunu preżenti fil-prodott f’konċentrazzjoni 
inqas minn 0.1% piż/volum, mingħajr ma 
tinbidel it-togħma u l-karatteristiċi tal-
prodott finali.

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjonijiet ta’ awtenitċità joffru garanzija lill-konsumatur ta’ l-awtentiċità tal-prodott 
u tad-ditta tiegħu.
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Emenda 40
Anness I, punt 13

it-termini użati fuq it-tikketta, fuq id-
dokumenti li jakkompanjaw ix-xarba waqt it-
trasportazzjoni tagħha, fuq id-dokumenti 
kummerċjali, partikolarment il-fatturi u r-ri
ċevuti tal-kunsinna, u fir-reklamar.

it-termini użati fuq it-tikketta,  fil-pre
żentazzjoni u fl-ippakkjar, fuq id-dokumenti 
li jakkompanjaw ix-xarba waqt it-
trasportazzjoni tagħha, fuq id-dokumenti 
kummerċjali, partikolarment il-fatturi u r-ri
ċevuti tal-kunsinna, u fir-reklamar.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati evażjonijiet eventwali minħabba l-ambigwità, id-definizzjoni ta’ l-“isem” g
ħandha tkun wiesgħa kemm jista’ jkun u tinkludi d-denominazzjonijiet użati mhux biss fuq it-
tikketti, imma wkoll fuq l-ippakkjar u l-preżentazzjoni.  (Nota: skond il-punt 15 ta’ l-Anness I, 
il-“preżentazzjoni” tħaddan ir-reklamar u l-promozzjoni għall-bejgħ.)

Emenda 41
Anness I, punt 16

it-tgeżwir protettiv, bħal karti, tgeżwir tat-
tiben ta’ kull tip, kaxex u krejts, użati fit-
trasportazzjoni ta’ reċipjent wieħed jew 
aktar.

it-tgeżwir protettiv, bħal karti, tqartis tat-
tiben ta’ kull bixra, kaxex u ċistuni, użati fit-
trasportazzjoni u/jew il-bejgħ ta’ reċipjent 
wieħed jew aktar.

Ġustifikazzjoni

Għall-ħarsien tal-konsumaturi, għandu jiġi stabbilit b’mod ċar illi l-ippakkjar għall-bejgħ, u 
mhux biss l-ippakkjar għat-trasport, għandhom jiġu inklużi.

Id-definizzjoni ta’ “ippakkjar” li tinsab fir-Regolament Komunitarju dwar l-inbid (Nru
1493/1999, Anness VII, paragrafu 1 (2)) isemmi “…l-envelops ta’ protezzjoni, bħal karti, o
ħrajn magħmulin mit-tiben, kartun u kaxxi użati għat-trasport ta’ wieħed jew diversi re
ċipjenti u/jew għall-preżentazzjoni tagħhom bl-iskop li jkunu mibjugħa lill-konsumatur 
finali”.

Emenda 42
Anness II, Kategorija A, titolu

Kategorija A: Spirti imħassar
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Emenda 43
Anness II, punt 1(d)

d) Preparazzjonijiet u sustanzi għat-togħma 
naturali kif imfissra fl-Artikolu 1(2)(b)(i) u 
l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 88/388/KEE 
biss jistgħu jintużaw fit-tħejjija tar-rum.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni ġenerali ta’ ħwawar għandha tiġi miċħuda, indipendentement mill-fatt li 
dawn isiru bil-għajnuna ta’ sustanzi li fihom ħwawar naturali jew ekwivalenti.  Jekk le, wie
ħed jista’ jissopponi li spirti ta’ kwalità inferjuri jistgħu jittejbu biż-żieda ta’ sustanzi li jkun 
fihom ħwawar naturali.  Din il-qagħda tista’ tkun ta’ preġudizzju għal dawk l-industrji li ju
żaw proċeduri tradizzjonali u b’hekk il-konsumatur jista’ jitqarraq.  Meta nipproteġu l-pro
ċeduri tradizzjonali, inkunu qed niggarantixxu l-kwalità tal-prodotti.  Dan il-ħarsien huwa me
ħtieġ biex tinżamm ir-reputazzjoni tajba ta’ l-ispirti tal-Komunità fis-swieq lokali u madwar 
id-dinja u biex jinżamm il-livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur u t-trasparenza tas-suq.

Emenda 44
Anness II, punt 2(c)

c) Il-wiski ma jridx ikun fih iż-żieda ta’ alko
ħol etiliku ta’ oriġini agrikola.

c) Il-wiski ma jridx ikun fih iż-żieda ta’ alko
ħol etiliku ta’ oriġini agrikola u lanqas ta’
distillat ta’ oriġini agrikola.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar il-wiski fir-Regolamenti eżistenti (1576/89 u 1014/90) ma 
jippermettux l-użu ta’ alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola  kif ukoll distillar ta’ oriġini 
agrikola, u huwa ta’ qofol li dawn id-dispożizzjonijiet jibqgħu fis-seħħ.

Emenda 45
Anness II, punt 3(a)

a) L-ispirtu taċ-ċereali huwa xarba ta’ l-
ispirtu prodotta permezz tad-distillazzjoni ta’
maxx iffermentat ta’ ċereali u li jkollu 
karatteristiċi organolettiċi miġjuba mill-
materja prima użata.

a) L-ispirtu taċ-ċereali huwa xarba ta’ l-
ispirtu prodotta permezz tad-distillazzjoni ta’
maxx iffermentat ta’ żerriegħa sħiħa taċ-
ċereali u li jkollu karatteristiċi organolettiċi 
miġjuba mill-materja prima użata.
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Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjoni għad-distillar ta’ għeneb magħsur minn żerriegħa taċ-ċereali għandha l-għan 
li tevita l-użu ta’ fdalijiet ta’ ċereali jew lamtu.

Emenda 46
Anness II, punt 3(b)

b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum ta’ l-ispirtu taċ-ċereali hija ta’ 35%.

b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum ta’ l-ispirtu taċ-ċereali hija ta’ 32%.

Ġustifikazzjoni

Il-valur ta’ 35% huwa bla dubju żball tal-kitba. Li żżid il-valur alkometriku għal 35% ifisser 
li tkun qed tqarraq bil-klijent.  Barra minn hekk, it-togħma tkun għal kollox differenti.

Emenda 47
Anness II, punt 3(e)

e) Sabiex spirtu taċ-ċereali jitqies bħala 
‘brandi taċ-ċereali’ (‘grain brandy’), dan g
ħandu jkun ġie miksub permezz ta' 
distillazzjoni ta' anqas minn 95% vol. minn 
maxx iffermentat taċ-ċereali, li tippreżenta 
karatteristiċi organolettiċi miġjuba mill-
materja prima użata.

e) Sabiex spirtu taċ-ċereali jitqies bħala 
spirtu taċ-ċereali’ (‘grain spirit’), dan g
ħandu jkun ġie miksub permezz ta' 
distillazzjoni ta' anqas minn 95% vol. minn 
maxx iffermentat taċ-ċereali, li tippreżenta 
karatteristiċi organolettiċi miġjuba mill-
materja prima użata.

Ġustifikazzjoni

Il-kelma “brandy” għandha etimoloġija ċara (brand wijn, inbid maħruq) u din id-definizzjoni 
ta’ brandy kif formulata fil-proposta tar-Regolament għandha tibqa’ hekk, biex ma jkun 
hemm l-ebda ambigwità dwar l-użu esklussiv tagħha għal xorb ta’ l-ispirtu li ġej kollu minn 
eau-de-vie jew inbid distillat.  

Emenda 48
Anness II, punt 5 (a)(1)
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1) prodotta mill-ispirtu ta’ l-inbid, sew jekk 
ibblendjat ma' distillat ta' l-inbid iddistillat 
f'anqas minn 94,8% vol. jew le, sakemm it-
tali distillat ma jaqbiżx il-massimu ta' 50% 
skond il-volum tal-prodott aħħari,

1) Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Ġustifikazzjoni

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Emenda 49
Anness II, punt 8

L-ispirtu taż-żbib jew brandi taż-żbib L-ispirtu taż-żbib jew l-ispirtu taż-żbib

a) L-ispirtu taż-żbib jew brandi taż-żbib 
huwa xarba ta’ l-ispirtu prodotta permezz tad-
distillazzjoni tal-prodott miksub mill-
fermentazzjoni alkoħolika ta’ l-estratt ta’ l-g
ħeneb imnixxef tal-varjetajiet “Corinth 
Black” jew “Malaga muscat”, iddistillati 
f’anqas minn 94,5% vol., sabiex id-distillat
ikollu l-aroma u t-togħma miġjuba mill-
materja prima użata.

a) L-ispirtu taż-żbib jew l-ispirtu taż-żbib 
huwa xarba ta’ l-ispirtu prodotta permezz tad-
distillazzjoni tal-prodott miksub mill-
fermentazzjoni alkoħolika ta’ l-estratt ta’ l-g
ħeneb imnixxef tal-varjetajiet “Corinth 
Black” jew “Malaga muscat”, iddistillati 
f’anqas minn 94,5% vol., sabiex id-distillat 
ikollu l-aroma u t-togħma miġjuba mill-
materja prima użata.

b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum ta’ l-ispirtu taż-żbib jew brandi taż-
żbib hija ta’ 37,5%.

b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum ta’ l-ispirtu taż-żbib jew l-ispirtu taż-
żbib hija ta’ 37,5%.

c) L-ispirtu taż-żbib jew brandi taż-żbib ma 
jridx ikun fih iż-żieda ta’ alkoħol etiliku ta’
oriġini agrikola.

c) L-ispirtu taż-żbib jew l-ispirtu taż-żbib ma 
jridx ikun fih iż-żieda ta’ alkoħol etiliku ta’
oriġini agrikola..

d) Preparazzjonijiet u sustanzi għat-togħma 
naturali kif imfissra fl-Artikolu 1(2)(b)(i) u l-
Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 88/388/KEE 
biss jistgħu jintużaw fit-tħejjija ta’ l-ispirtu ta
ż-żbib jew brandi taż-żbib.

d) Preparazzjonijiet u sustanzi għat-togħma 
naturali kif imfissra fl-Artikolu 1(2)(b)(i) u l-
Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 88/388/KEE 
biss jistgħu jintużaw fit-tħejjija ta’ l-ispirtu ta
ż-żbib jew l-ispirtu taż-żbib.

Ġustifikazzjoni

Billi t-terminu  brandy għandu nisel etimoloġiku ċar ħafna, (brand wijn, inbid mahruq) u jen
ħtieġ li tinzamm koerenza mad-definizzjoni ta’ brandy stabbilita mill-proposta tar-
Regolament, u ma jibqa’ l-ebda dubju dwar il-ħtieġa li l-użu tiegħu jkun biss għal xarbiet ta’
l-ispirtu maħduma kollha kemm huma minn eau-de-vie jew inbid distillat, ikun jaqbel li ssir 
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din il-bidla.

Emenda 50
Anness II, punt 9(a)(1)

1) prodotti permezz ta’ fermentazzjoni alko
ħolika u distillazzjoni ta’ frott imlaħħam jew 
must ta’ l-istess frott, bl-għadam jew ming
ħajru,

1) prodotti esklussivament permezz ta’
fermentazzjoni alkoħolika u distillazzjoni ta’
frott imlaħħam jew must ta’ l-istess frott, bl-g
ħadam jew mingħajru,

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla hija meħtieġa biex teskludi l-użu ta’ ħwawar jew sustanzi ħelwin magħmula minn 
frott magħsur.

Emenda 51
Anness II, punt 9(b)(i), 7a u 7b (ġodda)

- ħawħ,
- berquq;

Ġustifikazzjoni
 

Iż-żieda ta’ berquq u ta’ ħawħ ħarġet minn esperjenza prattika dwar il-kontroll ta’ prodotti 
ta’ l-ikel.

Emenda 52
Anness II, Kategorija B, titolu

Kategorija B: Xarbiet ta' l-ispirtu speċifiċi imħassar

Emenda 53
Anness II, punt 23a (ġdid)

23a. Ouzo
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a) L-“ouzo” hija xarba ta’ l-ispirtu mag
ħmula mill-hlewwa li
1) hija ppreparata esklussivament fil-Gre
ċja,
2) hija taħlita ta’ alkoħol  li tingħata t-tog
ħma, permezz ta’ distillazzjoni jew ma
ċerazzjoni permezz taż-żerriegħa tal-
ħlewwa u eventwalment tal-bużbież , 
mastika mis-siġra tal-mastika ta’ Kjos 
(pistacia lentiscus Chia jew latifolia) u 
żrieragħ oħra, xitel u frott aromatiku. L-
alkoħol li jingħata t-togħma permezz tad-
distillazzjoni għandu jirrappreżenta bejn 
wieħed u ieħor 20% mill-inqas tal-kontenut 
alkometriku vol. ta’ l-“ouzo”,

b) Dan il-prodott ta’ distillazzjoni għandu:
1) ikun ippreparat ġo lampik tradizzjonali 
tar-ram, li jintuża sikwit u li jesa’ sa 1000 
litru,

2) ikollu kontenut alkometriku vol. li jvarja 
bejn 55% u 0% inklużi.
ċ) L-“ouzo” għandu jkun bla lewn u l-
kontenut taz-zokkor tiegħu m’għandux 
jaqbeż il-50 gramma kull litru.

Emenda 54
Anness II, punt 29(a), sentenza introduttorja

a) Il-vodka hija xarba ta’ l-ispirtu prodotta 
mill-alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola:

a) Il-vodka hija xarba ta’ l-ispirtu prodotta 
mill-alkoħol etiliku magħmul miċ-ċereali 
mill-patata jew mix-xitla tal-pitravi:

Ġustifikazzjoni

Il-vodka hija xarba li tradizzjonalment issir miċ-ċereali, mill-patata u/jew mill-ġulepp tax-
xitla tal-pitravi.  Huwa għalhekk ta’ qofol li l-vodka jkollha l-istess ħarsien bħal xorb ieħor 
iddistillat, bħar-rum, il-whisky, u l-bqija.  L-għażla ta’ materja prima hija importanti għall-
karatteristiċi tat-togħma u għalhekk għandha tkun limitata għaċ-ċereali, għall-patata u/jew 
ġulepp tax-xitla tal-pitravi, u għalhekk ikun għalxejn li jiġi impost fuq il-produtturi tal-vodka 
l-obbligu żejjed li jsemmu l-materja prima fuq it-tikketta.  L-għan ta’ dan l-obbligu huwa li jg
ħarraf lill-konsumatur bl-ingredjenti użati fil-produzzjoni ta’ xarba distillata, u dan għandu 
jsir orizzontalment u separatament għax-xorb kollu ddistillat skond id-Direttiva dwar it-
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Tikkettar li diġà titlob il-listi ta’ ingredjenti għal prodotti oħrajn ta’ l-ikel.

Emenda 55
Anness II, punt 29(a)(1)

1) miksuba wara l-fermentazzjoni, bil-ħmira, 
minn materja prima agrikola,

1) miksuba wara l-fermentazzjoni, ċereali, 
tal-patata u/jew tax-xitla tal-pitravi 
permezz tal- ħmira,

Ġustifikazzjoni

L-industrija tat-trasformazzjoni ta’ xorb ta’ l-ispirtu tibqa’ suq importanti għaz-zokkor, iktar 
u iktar wara r-riforma fis-settur taz-zokkor.  Huwa għalhekk meħtieġ li jkun awtorizzat biss 
ġulepp meħud mix-xitla tal-pitravi, sabiex ma titħalliex issir l-importazzjoni ta’ alkoħol mag
ħmul mill-kannamiela bħala materja prima. 

Emenda 56
Anness II, punt 29 a) 2)

2) iddistillata u/jew imsoffija sabiex il-
karatteristiċi organolettiċi tal-materja prima u
żata u tal-prodotti sekondarji fformati waqt il-
fermentazzjoni jitnaqqsu b’mod selettiv,

2) iddistillata u/jew imsoffija sa kontenut 
alkometriku minimu vol. ta’ 96,0% 
sabiex il-karatteristiċi organolettiċi tal-
materja prima użata u tal-prodotti 
sekondarji fformati waqt il-
fermentazzjoni jitnaqqsu b’mod selettiv, 
u li jippreżentaw valuri massimi 
f’elementi residwi li huma dawk 
iffissati fl-Anness I dwar l -alkoħol 
etiliku, bl-eċċezzjoni ta’ residwi ta’
metanol fil-prodott aħħari li m’g
ħandhomx ikunu ogħla minn 30 
gramma kull ettolitru ta’ alkoħol pur.

Emenda 57
Anness II, punt 29(a), paragrafu 2
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Dan il-proċess jista’ jiġi segwit 
b’ridistillazzjoni u/jew trattament permezz 
ta’ assistenzi xierqa għall-ipproċessar, inkluż
it-trattament bil-faħam tal-kannol attivat, 
sabiex ix-xarba tingħata karatteristiċi 
organolettiċi speċjali, 

Dan il-proċess jista’ jiġi segwit bi trattament 
permezz ta’ assistenzi xierqa għall-ippro
ċessar, inkluż it-trattament bil-faħam tal-
kannol attivat, sabiex ix-xarba tingħata 
karatteristiċi organolettiċi speċjali, 

Emenda 58
Anness II, punt 29(a), paragrafu 3

Il-livelli massimi ta’ residwu għandhom 
jissodisfaw lil dawk stabbiliti fl-Anness I g
ħall-alkoħol etiliku, ħlief li r-residwu tal-
metanol fil-prodott aħħari m’għandux 
jaqbeż l-10 grammi għal kull ettolitru ta’
alkoħol pur.

imħassar

Emenda 59
Anness II, punt 29(d)

d) Bla preġudizzju għad-Direttiva 
2000/13/KE, id-deskrizzjoni, il-pre
żentazzjoni jew it-tikkettar tal-vodka g
ħandu juri fl-istess kamp viżwali bħal dak 
tad-denominazzjoni tal-bejgħ, il-materji 
prima utilizzati fil-produzzjoni ta' l-alkoħol 
etiliku ta' oriġini agrikola. It-tipa m'g
ħandhiex tkun akbar minn nofs id-daqs ta' 
dik użata għad-denominazzjoni tal-bejgħ u 
lanqas ma tkun iċken minn terz tagħha.

imhassar

Emenda 60
Anness II, punt 44a(ġdid)

44a) Ġnibru tal-frott u ġnibru bil-frott
a)Il-ġnibru tal-frott jew ġnibru bil-frott 
huwa likur, jew xarba oħra ddistillata ;
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1) li jsir mill-aroma tal-ġnibru flimkien 
mal-frott jew max-xtieli u/jew elementi ta’
frott jew xtieli, kemm permezz ta’ żieda ta’
frott magħsur u/jew distillatur tal-frott jew 
xtieli jew permezz ta’ distillatur ta’ aromi 
kkonċentrati ta’ frott jew ta’ xtieli; 
2) li l-aromatizzazzjoni tagħhom tista’
titjieb biż-żieda ta’ sustanzi aromatiċi 
naturali u/jew identiċi għan-naturali;
3) li eventwalment jiżdiedlu z-zokkor;

4) li jsaħħaħ il-karattru organolettiku tal-
frott imsemmi.
b) Il-kontenut alkometriku vol. minimu hu 
ta’ 20%.
ċ) Ir-terminu “frott” jista’ jiġi sostitwit bl-
isem tal-frott ikkonċernat.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-ġnibru tal-frott għandha tinżamm (ara l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 
1014/90) billi l-karatteristiċi ta’ din ix-xarba ma jaqblux sewwasew ma’ dawk tal-ġnibru.  G
ħalhekk il-ġnibru tal-frott ma jistax jitqies bħala prodott li l-ħarsien ta' l-oriġini tiegħu huwa 
ggarantit bl-għajnuna ta’ l-indikazzjoni ġeografika dwar il-ġnibru li tidher fl-Anness III.

Emenda 61
Anness II, Kategorija C, titolu

Kategorija C: Xarbiet oħrajn ta' l-ispirtu imħassar

Emenda 62
Anness II, Kategorija C, punt 1

1. Ix-xarbiet ta' l-ispirtu kollha li 
jissodisfaw id-definizzjoni ta' l-Artikolu 1 i
żda ma jikkwalifikawx biex jiddaħħlu fil-
Kategoriji A jew B jiġu deskritti, ippre
żentati u ttikkettati bid-denominazzjoni tal-
bejgħ “xarba ta’ l-ispirtu”.

imħassar

Emenda 63
Anness II, Kategorija C, punt 3 
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3. Is-Slivovice huwa prodott fir-Republika 
Ċeka u jinkiseb permezz taż-żieda mad-
distillat ta’ l-għanbaqar, qabel id-distillazzjoni 
aħħarija, ta’ proporzjon massimu ta’ 30% 
skond il-volum ta’ alkoħol etiliku ta’ oriġini 
agrikola. Dan il-prodott irid jiġi deskritt b
ħala “xarba ta' l-ispirtu” u l-isem Slivovice
jista' jintuża wkoll fl-istess kamp viżiv fuq it-
tikketta ta' quddiem. Jekk dan is-Slivovice
Ċek jitmexxa fis-suq tal-Komunità, il-kompo
żizzjoni alkoħolika tiegħu trid tintwera fuq it-
tikketta. Din id-dispożizzjoni hija bla pre
ġudizzju għall-użu ta’ l-isem Slivovice għal 
spirti tal-frott skond il-punt 9 tal-Kategorija 
A.

3. Is-Slivovice huwa prodott fir-Republika 
Ċeka u jinkiseb permezz taż-żieda mad-
distillat ta’ l-għanbaqar, qabel id-distillazzjoni 
aħħarija, ta’ proporzjon massimu ta’ 30% 
skond il-volum ta’ alkoħol etiliku ta’ oriġini 
agrikola. Dan il-prodott irid jiġi deskritt b
ħala “xarba ta' l-ispirtu” u l-isem Slivovice
jista' jintuża wkoll fl-istess kamp viżiv fuq it-
tikketta ta' quddiem. Jekk dan is-Slivovice
Ċek jitmexxa fis-suq tal-Komunità, il-kompo
żizzjoni alkoħolika tiegħu trid tintwera fuq it-
tikketta. Din id-dispożizzjoni hija bla pre
ġudizzju għall-użu ta’ l-isem Slivovice għal 
spirti tal-frott skond il-punt 9.

Emenda 64
Anness III, sotto-titolu A

A. Spirti imħassar

Emenda 65
Anness III, punt 3, kolonna 2, linja 2, nota ta’ qiegħ il-paġna 16a (ġdida)

Korn / Kornbrand Korn / Kornbrand (16a)

(16a) Il-Korn u l-Kornbrand huma xarbiet 
ta’ l-ispirtu magħmula miċ-ċereali li, 
tradizzjonalment fil-Ġermanja u fir-reġjuni 
tal-Komunità fejn il-Ġermaniż huwa wie
ħed mill-ilsna uffiċjali, jiġu prodotti kif ġej, 
mingħajr l-ebda żieda:
-  jew permezz ta’ distillazzjoni esklussiva 
ta’ maxx iffermentat ta’ żerriegħa sħiħa tal-
qamħ, xgħir, ħafur, jew qamħ saraċin, bl-
elementi kollha tagħhom,
- jew permezz ta’ ridistillazzjoni ta’ distillat 
li jaqbel ma’ ta’ fuq.
Il-kontenut alkometriku vol. minimu tal-
Korn huwa ta’ 32%.
Il-kontenut alkometriku vol. minimu tal-
Kornbrand huwa ta’ 37.5%.
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Ġustifikazzjoni

Skond il-premessa (2) tal-preambolu tal-proposta tal-Kummissjoni, ikun jaqbel li jitqiesu l-
metodi tal- produzzjoni tradizzjonali.  Il-Korn huwa tradizzjonalment prodott fil-Ġermanja bl-
isem alkometriku minimu ta’ 32%, skond ir-Regolament (KEE) Nru. 1576/89.

Emenda 66
Anness III, punt 5, kolonna 3, linja 1

... Spanja

Emenda 67
Anness III, punt 6, kolonni 2 u 3, linji 34a u 35a (ġodda)

Tsikoudia Greċja

Tsipouro Greċja

Emenda 68
Anness III, sotto-titolu B

B. Xarbiet ta' l-ispirtu speċifiċi imħassar

Emenda 69
Anness III, punt 23, kolonna 2, linja 7, nota ta’ qiegħ il-paġna 17a (ġdida)

Ouzo Ouzo (17 a)

(17a) L-ouzo hija xarba ta’ l-ispirtu mag
ħmula mill-ħlewwa u ssir esklussivament 
fil-Greċja u Ċipru.

Hija taħlita ta’ alkoħol li aromatizzata 
permezz ta’ distillazzjoni jew maċerazzjoni 
biz-żerriegħa ta’ l-aniċi u mbagħad  jiżdied 
il-bużbież, il-mastika mis-siġra tal-mastika 
ta’ Kjos (pistacia lentiscus Chia jew 
latifolia) u żrieragħ, xitel u frott aromatiku 
ieħor. Il-kontenut alkometriku vol. minimu 
huwa ta’ 37.5%.
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Emenda 70
Anness III, punt 23, kolonni 2 u 3, linji 7a u 7b (ġodda)

(...)

Ouzo de Mytilène/Ouzo of Mitilene ...

Ouzo de Plomari/Ouzo of Plomari ...

Emenda 71
Anness III, punt 31, kolonni 2 u 3, linji 31a, 31b, 31c u 31d (ġodda)

Mastica de Chios/Masticha of Chios ...

Kitro de Naxos/Kitro of Naxos ...

Koumquat de Corfou/Koum Kouat of 
Corfu

...

Tentoura ...

Emenda 72
Anness III, l-aħħar sotto-titolu

Xarbiet oħrajn ta' l-ispirtu imħassar
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