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NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta tal-Kummissjoni tiġbor flimkien żewġ regolamenti eżistenti, u tiċċara d-
definizzjoni u l-preżentazzjoni ta' xorb ta' l-ispirtu. Din tadatta leġiżlazzjoni eżistenti għal 
rekwiżiti tekniċi ġodda u għar-rekwiżiti ta' l-Għaqda Dinjija għal-Kummerċ (WTO). Il-
proposta ser twassal għal livell ogħla ta' ħarsien tal-konsumatur, tevita prattiki ta' qerq u 
tiżgura trasparenza fis-suq.

L-erba' kapitoli jitrattaw id-dispożizzjonijiet prinċipali inklużi t-tipi ta' xorb ta' l-ispirtu. L-
annessi jitrattaw id-definizzjonijiet tekniċi.

Il-proposta tintroduċi tliet kategoriji ta' xorb ta' l-ispirtu. Il-Kategorija A tiġbor fiha lista ta' 
"spirti" puri. Kategorija B telenka "xorb ta' l-ispirtu speċifiku", li jista' jkun fih alkoħol etiliku 
ta' oriġini agrikola. Kategoija C tkopri "xorb ta' l-ispirtu ieħor" li fih alkoħol etiliku ta' oriġini 
agrikola u sustanza li tagħti t-togħma.

Il-partijiet interessati huma konċernati li dawn il-kategoriji jagħtu l-impressjoni ta' xi forma ta' 
ġerarkija u joħolqu konfużjoni għaliex ix-xorb ta' l-ispirtu jista' jaqa' f'aktar minn kategorija 
waħda

Il-metodi tradizzjonali tal-produzzjoni ta' l-ispirti huma garantiti mill-"Indikazzjonijiet 
Ġeografiċi" (GIs) li huma bbażati fuq fajl tekniku. Il-fajl tekniku għandu jiġi ppreżentat lill-
Kummissjoni. Madankollu, għandu jkun f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali sabiex jippreżentaw 
il-fajl tekniku.

Il-proposta żżomm id-definizzjoni li fil-preżent l-UE għandha għall-vodka li tgħid li l-vodka 
tista' tiġi prodotta mill-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola. Numru ta' Stati Membri 
jargumentaw li dan ser idgħajjef il-metodi tradizzjonali tagħhom ta' produzzjoni. Huma 
jixtiequ li l-vodka tkun ristretta għal spirtu magħmul mill-patata u mill-qamħ.

Jenħtieġ li t-tradizzjonijiet jiġu rispettati. Madankollu jeżisti dibattitu konsiderevoli dwar 
x'jirrappreżenta l-produzzjoni tradizzjonali tal-vodka. Jekk tiġi adottata definizzjoni ristretta 
ser ikun hemm sfidi legali inevitabbli minn pajjiżi li jużaw materja prima oħra għall-
produzzjoni tal-vodka. Il-proposta tirrikjedi li l-ingredjenti tal-vodka jkunu fuq it-tikketta tal-
flixkun. Tipprevedi wkoll għall-istatus ta' GI għat-tipi differenti tal-vodka, e.g.Vodka 
Żvediża.

Il-Kummissjoni qed timmira li tagħti flessibilità akbar billi ċċaqlaq il-kompetenza sabiex jiġu 
emendati l-annessi mill-proċedura ta' kodeċiżjoni għal kumitat ta' maniġment.

Fl-aħħarnett, l-użu ta' l-Indikaturi ta' l-Awtentiċità (AIs) hemm bżonn li jkun hemm qbil 
dwaru. AIs huma elementi fi traċċi deduċibbli permezz ta' analiżi kimika. Dawn jippermettu li 
prodotti jiġu identifikati bħala awtentiċi u għandhom rwol essenzjali fil-ġlieda kontra l-
prodotti foloz.
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi mill-Parlament

Emenda 1
Premessa 1

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
1576/89 tad-29 ta’ Mejju 1989 li 
jistabbilixxi r-regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ xorb ta’ l ispirtu u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 
1014/90 ta’ l-24 ta’ April 1990 li 
jistabbilixxi regoli implimentattivi dettaljati 
dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l 
preżentazzjoni ta’ xorb ta’ l-ispirtu 
rnexxielhom jirregolaw il-qasam tax-xorb ta’ 
l ispirtu. Madankollu, fid-dawl ta’ l-
esperjenzi reċenti jeħtieġ li jiġu ċċarati r-
regoli applikabbli għad-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u l-
protezzjoni ta' ċertu xorb ta' l-ispirtu. Ir-
Regolament (KEE) Nru 1576/89 għandu
għalhekk jiġi mħassar u ssostitwit
b'Regolament ġdid.

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
1576/89 tad-29 ta’ Mejju 1989 li 
jistabbilixxi r-regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ xorb ta’ l ispirtu u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 
1014/90 ta’ l-24 ta’ April 1990 li 
jistabbilixxi regoli implimentattivi dettaljati 
dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l 
preżentazzjoni ta’ xorb ta’ l-ispirtu 
rnexxielhom jirregolaw il-qasam tax-xorb ta’ 
l ispirtu. Madankollu, fid-dawl ta’ l-
esperjenzi reċenti jeħtieġ li jiġu ċċarati r-
regoli applikabbli għad-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u 
l-protezzjoni ta' ċertu xorb ta' l-ispirtu. Ir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 
u r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) 
Nru. 1014/90 għandhom għalhekk jiġu
mħassra u sostitwiti b'Regolament ġdid

Ġustifikazzjoni
Id-dispożizzjonijiet taż-żewġ Regolamenti 1576/89 u 1014/90, kif emendati għandhom
jiġu inkorporati fir-Regolament il-ġdid propost. Sabiex tiġi eliminata kull ambigwità, dawn 
iż-żewġ
Regolamenti għandhom għalhekk jitħassru meta tidħol fis-seħħ il-liġi l-ġdida.

Emenda 2
Premessa 2

  
1 Għadu ma ġiex ippubblikat fil-ĠU.
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(2) Il-qasam tax-xorb ta’ l-ispirtu huwa 
importanti kemm għall-konsumaturi kif 
ukoll għall-produtturi fil-Komunità. Il-
miżuri applikabbli għal dak is-settur 
għandhom jikkontribwixxu għall-kisba ta' 
livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur, 
il-prevenzjoni ta' prattiki qarrieqa, it-
trasparenza fis-suq u l-kompetizzjoni ġusta.
Permezz ta’ dan, il-miżuri jissalvagwardjaw 
ir-reputazzjoni li x-xorb ta’ l-ispirtu tal-
Komunità kiseb fil-Komunità u fis-suq dinji 
billi l-metodi tradizzjonali użati fil-
produzzjoni tax-xorb ta' l-ispirtu kif ukoll iż-
żieda fit-talba għall-protezzjoni tal-
konsumatur u għal-informazzjoni jkomplu 
jittieħdu in kunsiderazzjoni. L-innovazzjoni 
teknoloġika għandha titqies ukoll meta din 
isservi sabiex tittejjeb il-kwalità.

(2) Il-qasam tax-xorb ta’ l-ispirtu huwa 
importanti kemm għall-konsumaturi kif 
ukoll għall-produtturi fil-Komunità. Il-
miżuri applikabbli għal dak is-settur 
għandhom jikkontribwixxu għall-kisba ta' 
livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur, 
il-prevenzjoni ta' prattiki qarrieqa, it-
trasparenza fis-suq u l-kompetizzjoni ġusta.
Permezz ta’ dan, il-miżuri jissalvagwardjaw 
ir-reputazzjoni li x-xorb ta’ l-ispirtu tal-
Komunità kiseb fil-Komunità u fis-suq dinji 
billi l-metodi tradizzjonali użati fil-
produzzjoni tax-xorb ta' l-ispirtu kif ukoll iż-
żieda fit-talba għall-protezzjoni tal-
konsumatur u għal-informazzjoni jkomplu 
jitqiesu. L-innovazzjoni teknoloġika 
għandha titqies ukoll f'definizzjonijiet fejn 
din isservi sabiex tittejjeb il-kwalità 
mingħajr ma taffettwa l-karattru 
tradizzjonali tax-xorb ta' l-ispirtu imsemmi.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li huwa xieraq li ssir dispożizzjoni għall-bidliet fil-metodi ta' produzzjoni, fejn hemm 
l-appoġġ ta' l-industrija rilevanti, sabiex titqies l-innovazzjoni teknoloġika, huwa essenzjali li 
innovazzjoni bħal din ma ddgħajjifx is-sens ta' tradizzjoni li fuqu huma msejsin il-kwalità u r-
reputazzjoni tax-xorb ta' l-ispirtu. Għalhekk huwa importanti li jkun żgurat li jkun hemm qbil 
dwar innovazzjonijiet u li jiġu adottati bħala bidliet fid-definizzjoni msemmija, b'mod 
partikulari jekk jistgħu jaffettwaw il-karattru tradizzjonali ta' l-ispirtu.

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.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-klassifikazzjoni la hija loġika u lanqas trasparenti. Barra minn hekk, titfa' xi prodotti 
f'ċerti gruppi b'mod żbaljat u tqarraq bil-konsumaturi fir-rigward tal-kwalità għaliex tvarja 
minn prattiki eżistenti. Tissuġġerixxi wkoll, b'mod falz, li hemm ġerarkija ta' kwalità fir-
rigward ta' dawn il-prodotti.
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Emenda 4
Artikolu 1, punt (c)

(c) li fih qawwa alkoħolika minima ta’ 15% 
vol.u massima ta’ 80% vol,

(c) li fih qawwa alkoħolika minima ta’ 15% 
vol.u, meta maħsub għall-konsum dirett 
tal-bniedem, massima ta’ 80% vol,

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tikkjarifika li l-limitu ta' 80% alkoħol japplika għal xorb ta' 
l-ispirtu fil-post tal-bejgħ. U jiżgura li x-xorb definit fl-Anness II li għandu livell ta' 
distillazzjoni ogħla minn 80% jista' jkompli jiġi prodott u sabiex jipprovdi għal Advocaat 
(kategorija 41) li għandu qawwa minima inqas minn 15%.

Emenda 5
Artikolu 1, punt (d), punt (i) inċiż 2

- permezz tal-maċerazzjoni ta’ sustanzi 
veġetali u/jew

- permezz tal-maċerazzjoni jew proċeduri 
simili ta' sustanzi veġetali fl-alkoħol etiliku 
ta' oriġini agrikola u/jew ta' distillat ta' 
oriġini agrikola, u/jew

Ġustifikazzjoni

Din tipprovdi aktar kjarifika, u tispeċifika l-likwidu użat għall-proċess ta' maċerazzjoni.

Emenda 6
Artikolu 1, paragrafu 2 a (ġdid)

Il-qawwa alkoħolika minima stipulata fil-
punt (c) hija mingħajr preġudizzju għad-
definizzjoni tal-prodott stipulat fil-
kategorija 41 ta' l-Anness II.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tikkjarifika li l-limitu ta' 80% alkoħol japplika għal xorb ta' 
l-ispirtu fil-post tal-bejgħ. U jiżgura li x-xorb definit fl-Anness II li għandu livell ta' 
distillazzjoni ogħla minn 80% jista' jkompli jiġi prodott u sabiex jipprovdi għal Advocaat 
(kategorija 41) li għandu qawwa minima inqas minn 15%.

Emenda 7
Artikolu 3

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

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

Ġustifikazzjoni
Din il-klassifikazzjoni la hija loġika u lanqas trasparenti. Barra minn hekk, titfa' xi prodotti 
f'ċerti gruppi b'mod żbaljat u tqarraq bil-konsumaturi fir-rigward tal-kwalità għaliex tvarja 
minn prattiki eżistenti. Tissuġġerixxi wkoll, b'mod falz, li hemm ġerarkija ta' kwalità fir-
rigward ta' dawn il-prodotti.

Emenda 8
Artikolu 4

1. Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi 
stabbiliti għal kull wieħed mill-prodotti 
elenkati fil-Kategorija A ta’ l-Anness II, l-
“ispirti” jridu:

1. Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi 
stabbiliti għal kull wieħed mill-prodotti 
elenkati fl-Anness II, l-“ispirti” jistgħu:

(a) jiġu mmanifatturati permezz tal-
fermentazzjoni alkoħolika u d-distillazzjoni 
miksuba esklussivament mill-materja 
prima skond id-definizzjonijiet fl-
Anness II;

(a) jgħaddu minn proċess ta' triqim 
(rounding) skond id-definizzjonijiet tekniċi 
u r-rekwiżiti fl-Anness I u l-leġiżlazzjoni ta' 
l-Istati Membri;

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

(b) jkunu mħellwin sabiex jikkorrispondu 
mal-karatteristiċi partikulari tal-prodott u 
skond id-definizzjonijiet tekniċi u r-
rekwiżiti fl-Anness I. Madankollu, sustanzi 
li jżidu l-ħlewwa kif definiti fid-Direttiva 
94/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill jistgħu jintużaw biss għall-
produzzjoni ta' xorb ta' l-ispirtu li ma 
jidħolx taħt l-ebda definizzjoni teknika 
msemmija fl-Anness II;

(c) ma jkunx fihom sustanzi għat-togħma 
ħlief sustanzi u preparazzjonijiet għat-
togħma naturali kif imfissra fl-Artikolu 
1(2)(b)(i) u l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 
88/388/KEE;

(c) jiġu miżjuda b'togħma skond id-
definizzjonijiet tekniċi u r-rekwiżiti stipulati 
fl-Anness I;

(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 

(d) jkun fihom alkoħol etiliku ta’ oriġini 
agrikola jew distillati (ta’ oriġini agrikola) 
miżjuda;
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b’kunsiderazzjoni partikolari tal-
leġiżlazzjoni ta’ l-Istati Membri.

(e) jiġu miżjuda b'kulur skond id-
definizzjonijiet tekniċi u r-rekwiżiti stipulati 
fl-Anness I.

2. Mingħajr preġudizzju għar-regoli 
speċifiċi stabbiliti għal kull wieħed mill-
prodotti elenkati fil-Kategorija B ta’ l-
Anness II, ix-“xarbiet ta’ l-ispirtu 
speċifiċi” jistgħu:

2. Il-prattiki elenkati fil-paragrafu 1 huma 
permessi għax-xorb ta' l-ispirtu kollu 
mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness II.

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 
għat-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 tekniċi fl-
Anness I għal dan ir-Regolament.

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

3. Il-prattiki elenkati fil-paragrafu 1 
għandhom jirrispettaw il-metodi tradizzjonali 
eżistenti fil-produzzjoni ta' l-ispirti.

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;
c) ikun fihom sustanzi u preparazzjonijiet 
għat-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 tekniċi 
fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Din il-klassifikazzjoni la hija loġika u lanqas trasparenti. Barra minn hekk, tassenja b'mod 
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mhux korrett xi prodotti għal ċertu grupp u taf tqarraq bil-konsumaturi. Tissuġġerixxi wkoll, 
b'mod falz, li hemm ġerarkija ta' kwalità fir-rigward ta' dawn il-prodotti. Din l-emenda 
għandha tistipula regoli ġenerali dwar il-produzzjoni ta' l-ispirti irrispettivament mill-
kategoriji.

Emenda 9
Artikolu 7, paragrafu 1

1. Xorb ta’ l-ispirtu li jissodisfa l-
ispeċifikazzjonijiet 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. Sabiex xarba ta' l-ispirtu tiġi 
kummerċjalizzata għall-konsum mill-
bniedem taħt wieħed mill-ismijiet elenkati 
fl-Anness II ta' dan ir-Regolament, din ix-
xarba ta' l-ispirtu għandha tkun konformi 
mad-definizzjoni u mar-rekwiżiti 
applikabbli għall-kategorija li għaliha 
tappartjeni. Xorb ta' l-ispirtu li ma 
jissodisfax l-ispeċifikazzjonijiet stipulati 
għall-prodotti defniti fl-Anness II 
m'għandux ikollhom l-ismijiet assenjati fih 
għal dawn il-prodotti. Dawn għandhom 
jiġu deskritti bħala "xorb ta' l-ispritu" jew 
"spirti".  Dik id-deskrizzjoni m'għandhiex 
tkun ikkumplimentata, sostituta jew 
imbiddla.

Ġustifikazzjoni

Billi l-klassifikazzjoni maqsuma fi tlieta għandha titħassar mhux xieraq li wieħed jitkellem 
dwar denominazzjonijiet ta' bejgħ fir-rigward ta' dawk il-kategoriji, iżda minflok għandu 
jinżamm l-istatus quo.

Emenda 10
Artikolu 7, paragrafu 2

2. Xorb ta’ l-ispirtu li jissodisfa l-
ispeċifikazzjonijiet 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 ikkomplimentata, issupplimentata 
jew mibdula.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet huma koperti fl-Artikolu 7(1) rivedut, li jkopri d-
denominazzonjonijiet tal-bejgħ fin-nuqqas tat-tliet kategoriji
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Emenda 11
Artikolu 7, paragrafu 3

3. Fejn xarba ta’ l-ispirtu tissodisfa d-
definizzjoni ta’ aktar minn tip speċifiku 
wieħed 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.

3. Fejn xarba ta’ l-ispirtu tissodisfa d-
definizzjoni ta’ aktar minn kategorija waħda 
ta' xorb ta' l-ispirtu fl-Anness II, din tista’ 
tinbiegħ taħt wieħed jew aktar mill-ismijiet 
elenkati għal dawk il-kategoriji.

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' "tip speċifiku ta' xorb ta' l-ispirtu" joħloq konfużjoni f'dan il-każ.

Emenda 12
Artikolu 7, paragrafu 4

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

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

Ġustifikazzjoni

Kemm l-Artikolu 7.8 (dwar l-użu ta' ismijiet ġeneriċi f'lista ta' ingredjenti) kif ukoll l-Artikolu 
8.1 (dwar ir-referenza għal ċertu xorb ta' l-ispirtu f'isem kompost jew fil-preżentazzjoni ta' 
oġġett ta' l-ikel) jagħmlu eċċezzjonijiet mir-regola ġenerali li l-isem ta' spirtu definit jista' 
jintuża biss fuq spirtu li jissodisfa d-definizzjoni rilevanti. It-test ta' l-Artikolu 7.4 jeħtieġ li 
jiġi emendat sabiex jiżgura li ma jmurx kontra jew ma jikkompromettix dawn id-
dispożizzjonijiet sussegwenti.

Emenda 13
Artikolu 7, paragrafu 5a (ġdid)

5a. L-indikazzjonijiet ġeografiċi elenkati fl-
Anness III jistgħu jiġu ssupplimentati biss 
skond il-fajl tekniku rilevanti previst fl-
Artikolu 15(1).

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li kull terminu użat biex jiġu ssupplimentati l-indikazzjonijiet ġeografiċi 
(GIs) għandu jiġi koperti fil-fajl tekniku li għandu jkun rekwiżit għall-GIs kollha. Dan jiżgura 
li l-GIs jkunu protetti.
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Emenda 14
Artikolu 7, paragrafu 5 b (ġdid)

5b. L-ismijiet ta' xorb ta' l-ispirtu elenkati 
fl-Anness II jistgħu jiġu supplimentati 
b'indikazzjonijiet ġeografiċi oħra barra 
dawk fl-Anness III sakemm dawn ma 
jqarqux bil-konsumatur.

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni kurrenti (Regolament 1576/89, Artikolu 5.3(a) taħseb għall-possibilità li 
jintużaw indikazzjonijiet ġeografiċi supplimentari minbarra dawk fl-Anness II tagħha, 
sakemm dawn ma jqarqux bil-konsumatur. Dan huwa importanti għaliex jippermetti termini li 
mhumiex kontroversjali u li huma ta' bżonn għall-konsumaturi sabiex jidentifikaw ir-reġjun u 
l-lokalità ta' l-oriġini ta' prodott (e.ż. fil-każ ta' l-iScotch Whisky, 'Orkney' jew 'Dufftown').
Dan hu wkoll ta' għajnuna sabiex jiġu evitati indikazzjonijiet li jqarrqu. Din id-dispożizzjoni 
għalhekk għandha tinżamm fir-Regolament il-ġdid.

Emenda 15
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 skond id-Direttiva 2000/13/KE

Ġustifikazzjoni

Kull referenza oħra għad-Direttiva 2000/13 (Artikoli 6,8.1, 9.3 u 29(d) ma jagħmlu l-ebda 
kwalifika li tirreferi għar-regoli nazzjonali ta' implimentazzjoni. Għall-konsistenza u sabiex 
jiġi evitat it-taħwid, l-Artikolu 7.8 għandu bl-istess mod jirreferi direttament għad-Direttiva 
2000/13/KE.

Emenda 16
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-
preżentazzjoni ta’ oġġett ta’ l-ikel għal 
kwalunkwe wieħed/waħda minnhom
għandha hija pprojbita sakemm l-alkoħol 

1. L-użu ta’, jew l-allużjoni għal terminu 
elenkat fil-Kategoriji A jew B ta’ l-Anness 
II, jew ta’ indikazzjoni ġeografika elenkata 
fl-Anness III, f’terminu kompost għandhom
jiġu pprojbiti fil-preżentazzjoni ta' oġġett ta' 
l-ikel sakemm l-alkoħol ma jkunx ġej
esklussivament mix-xarba ta’ l-ispirtu li 
hemm riferenza għaliha. Termini komposti 
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ma jkunx joriġina esklussivament mix-xarba 
ta’ l-ispirtu li hemm riferenza għaliha.

bħal dawn għandhom jidhru bħala żieda 
mad-deskrizzjoni tal-bejgħ.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkjarifika l-projbizzjoni proposta fuq l-użu ta', jew l-allużjoni għal termini definiti 
għal ċertu xorb ta' l-ispirtu f'terminu kompost (eż. 'Brandy Cream') sakemm l-ispirtu huwa l-
uniku kostitwent alkoħoliku u jżomm ir-rekwiżit attwali tar-Regolament 1576/89 li termini 
komposti jistgħu jintużaw biss bħala żieda mad-denominazzjoni tal-bejgħ obbligatorja.

Emenda 17
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Fir-rigward ta' xorb ta' l-ispirtu, termini 
komposti ta' dan it-tip għandhom ikunu 
permessi biss fid-deskrizzjoni, fil-
preżentazzjoni jew fl-ittikkettar tal-likuri, u 
għandhom jidhru bħala żieda għad-
deskrizzjoni tal-bejgħ.

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni kurrenti (ir-Regolamenti 1576/89 u 1014/49, ikkonfermati mis-sentenza tal-
Qorti Ewropea fl-1998 (Każ C-136/96)), tippermetti termini komposti li jirreferu għal isem 
definit ta' spirtu biss (i) fir-rigward ta' likuri (e.z. 'Whisky Cream') u (ii) bħala żieda mad-
deskrizzjoni tal-bejgħ. Huwa importanti li din id-dispożizzjoni tinżamm sabiex jiġi żgurat li 
konsumaturi u produtturi ikomplu jiġu mħarsa kontra ttikkettar qarrieqi, bħal xarbiet ta' l-
ispirtu li fihom Wiski ħafif aktar mill-minimu ta' qawwa ta' alkoħol u li jinbiegħ bħala 'whisky 
spirits’ jew ‘whisky water’.

Emenda 18
Artikolu 8, paragrafu 1a (ġdid)

1a. It-termini komposti li hemm referenza 
għalihom fil-paragrafu 1 m'għandhomx 
ikunu permessi fejn xorb ta' l-ispirtu definit 
fil-kategoriji A jew B jew fl-Anness II, jew 
elenkat fl-Anness III, ikun mgħammed bl-
ilma sabiex il-qawwa alkoħolika tal-prodott 
tkun ferm inqas mill-qawwa minima għall-
ispirtu imsemmi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija essenzjali biex tissalvagwardja l-prinċipji essenzjali dwar l-użu ta' termini 
definiti u biex il-konsumaturi u l-produtturi jiġu protetti mill ittikkettar qarrieqi (eż. billi jkun 
żgurat li spirtu definit mgħammed għal livell inqas mill-qawwa alkoħolika minima tiegħu ma 
jistax jiġi deskritt bħala, pereżempju, 'Rum Water', 'Brandy Water' jew 'Whisky Water').
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Emenda 19
Artikolu 9, paragrafu 1

1. Id-denominazzjoni tal-bejgħ ‘xarba ta’ l-
ispirtu’ trid tintwera b’mod ċar u viżibbli 
f’pożizzjoni 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’pożizzjoni prominenti fuq it-tikketta fejn 
wieħed mix-xorb ta’ l-ispirtu li ġejjin:

- - rum,
- - wiski,
- - spirtu taċ-ċereali/brandi taċ-ċereali,
- - spirtu ta' l-inbid u brandi,
- - spirti tal-karfa ta' l-għeneb
- - spirtu taż-żbib
- - spirtu tal-frott barra mill-prodotti 

definiti f'punt 9 (ġdid) bħala xorb ta' l-
ispirtu (preċedut bl-isem tal-frott) 
prodott permezz tal-maċerazzjoni u d-
distillazzjoni,

- spirtu tas-sidru, brandi tas-sidru u 
spirtu tal-'perry' (Artikolu 7c tar-
Regolament tal-Kummissjoni (KEE).
1014/90)

huwa mħallat ma’
a) xarba ta' l-ispirtu oħra waħda jew aktar, 

u/jew
a) xarba ta' l-ispirtu oħra waħda jew aktar, 
u/jew

b) distillat (ta’ oriġini agrikola) wieħed jew 
aktar, u/jew

b) distillat (ta’ oriġini agrikola) wieħed jew 
aktar, u/jew

c) alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola. c) alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola
Dik id-denominazzjoni tal-bejgħ ma tiġix 
ikkomplimentata, issupplimentata jew 
mibdula.

Dik id-denominazzjoni tal-bejgħ ma tiġix 
ikkomplimentata, sostitwita jew mibdula

Ġustifikazzjoni

Il-kliem suġġerit isegwi mit-tħassir tal-klassifikazzjoni maqsuma fi tlieta f'termini ġenerali u 
jżomm l-istatus quo.
Qed jiġi wkoll suġġerit li l-kelma "supplimentata" tinbidel b' "sostitwita" għaliex huwa 
maħsub li l-Kummissjoni hekk riedet tfisser.

Emenda 20
Artikolu 9, paragrafu 2

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għad-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-

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

tikkettar ta’ taħlitiet imsemmija f’dak il-
paragrafu jekk dawn jissodisfaw waħda mid-
definizzjonijiet stipolati fl-Anness II

Ġustifikazzjoni

Il-kliem suġġerit isegwi mit-tħassir tal-klassifikazzjoni maqsuma fi tlieta tax-xorb ta' l-ispirtu.

Emenda 21
Artikolu 9, paragrafu 3, subparagrafu 1

3. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 
2000/13/KE, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni jew it-tikkettar tal-prodotti li 
jirriżultaw 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 viżiv mal-listi ta’ l-
ingredjenti alkoħoliċi kollha inklużi fit-
taħlita, bit-termini ‘xarba ta’ l-ispirtu 
mħallta’ mniżżlin qabel.

3. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 
2000/13/KE, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni jew it-tikkettar tal-prodotti li 
jirriżultaw mit-taħlitiet imsemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu juru biss wieħed jew 
aktar 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 
viżiv mal-listi ta’ l-ingredjenti alkoħoliċi 
kollha inklużi fit-taħlita, bit-termini ‘xarba 
ta’ l-ispirtu mħallta’ mniżżlin qabel.

Ġustifikazzjoni

It-test huwa ambigwu fejn jirriferi għal "wieħed" mit-termini definiti meta l-intenzjoni hija 
ċara li, jekk issir referenza, għandha tiġi elenkata flimkien ma' l-ingredjenti alkoħoliċi l-oħra, 
li jafu jinkludu aktar minn xorb ta' l-ispirtu wieħed.

Emenda 22
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 
‘blend’,‘blended’ jew ‘blending’ meta l-
prodott ikun ġie bblendjat

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tal-proposta jista' jwassal għal argumenti li, fir-rigward tax-xorb ta' l-ispirtu, it-
terminu 'blend' huwa xi ftit jew wisq differenti minn 'blended' jew 'blending' meta fil-verità 
kollha jirreferu għall-istess proċess. Sabiex jiġi evitat kull dubju li r-Regolament il-ġdid 
ikopri l-varjazzjonijiet kollha tat-terminu 'blend', il-kliem għandu jiġi rivedut kif suppost.
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Emenda 23
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 alkoħoliku 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 alkoħoliku l-aktar reċenti, 
u l-prodott għandu jkun ġie invekkjat taħt 
superviżjoni tas-sisa jew superviżjoni li 
toffri garanziji ekwivalenti.

Ġustifikazzjoni

It-test tar-Regolament il-ġdid propost huwa potenzjalment ambigwu meta mqabbel mar-
Regolament 1576/89, Art 7.2(d) li jagħmilha ċara li "...il-perjodu ta’ maturazzjoni jista’ jkun 
speċifikat biss meta jirreferi għall-komponent alkoħoliku l-aktar riċenti u basta li l-prodott 
ikun invekkjat taħt is-superviżjoni tas-sisa jew superviżjoni li tagħti garanziji ekwivalenti" 
Din l-ambigwità għandha titneħħa. Din l-ambigwità għandha titneħħa.

Emenda 24
Artikolu 14, paragrafu 1, punt (a)

(a) kull użu kummerċjali dirett jew indirett 
fir-rigward ta’ prodotti li mhumiex koperti 
bir-reġistrazzjoni sakemm dawk il-prodotti 
huma komparabbli mal-prodott irreġistrat
taħt dik l-indikazzjoni ġeografika jew
sakemm it-tali użu jisfrutta r-reputazzjoni ta' 
l-indikazzjoni ġeografika rreġistrata;

(a) kull użu kummerċjali dirett jew indirett 
ta' indikazzjoni ġeografika fir-rigward ta’ 
xorb ta' l-ispirtu li mhux kopert bir-
reġistrazzjoni u bir-regoli nazzjonali 
rilevanti, jew fir-rigward ta' kull prodott 
ieħor, sakemm użu bħal dan jisfrutta r-
reputazzjoni ta' l-indikazzjoni ġeografika 
rreġistrata

Ġustifikazzjoni
Il-kliem propost għall-Artikolu 14.1(a) iħalli spazju għal dubju fir-rigward tal-limitu ta' 
ħarsien minn prodotti li mhumiex konformi.  Huwa essenzjali li jiġi żgurat li (i) 'prodotti 
komparabbli' jkopru x-xorb ta' l-ispirtu kollu (u mhux biss, kif jista' jinftiehem, l-istess tip ta' 
spirtu bħall-GI imsemmi), u (ii) ir-referenza għar-'reġistrazzjoni' tqis ir-rekwiżiti kollha tal-
fajl tekniku elenkati fl-Artikolu 15.2, inklużi r-regoli nazzjonali li jirrigwardaw il-prodotti GI, 
sabiex jiġi żgurat l-infurzar ta' dawn ta' l-aħħar fl-Istati Membri kollha ta' l-UE.  

Emenda 25
Artikolu 14, paragrafu 1a (ġdid)
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1a. Spirti mibjugħa taħt indikazzjoni 
ġeografika għandhom ikunu konformi 
mad-dispożizzjonijiet kollha ta' 
produzzjoni, ttikkettar u preżentazzjoni fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali fir-rigward ta' l-
indikazzjonijiet ġeografiċi fil-pajjiż jew fil-
pajjiżi ta' l-oriġini tagħha.

Ġustifikazzjoni

L-emenda preċedenti proposta għall-Artikolu 14.1(a) tikkjarifika s-sitwazzjoni għall-ħarsien 
kontra l-użu ħażin ta' indikazzjonijiet ġeografiċi minn prodott li mhux konformi. Madankollu, 
id-disopożizzjonijiet għandhom ukoll jirrikjedu, f'punt 2 (ġdid), li xorb ta' l-ispirtu jkollhom 
indikazzjoni ġeografijka bħal Cognac, Brandy de Jerez etc, sabiex ikunu konformi mar-regoli 
kollha ta' produzzjoni, ttikkettar u preżentazzjoni fil-fajl tekniku li jiġġustifika r-reġistrazzjoni 
tagħhom fl-UE bħala GI (kif stipulat fl-Artikolu 15 tal-proposta).

Emenda 26
Artikolu 14, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Xorb ta' l-ispirtu li juri indikazzjoni 
ġeografika rreġistrata fl-Anness III għandu 
jikkonforma ma' l-ispeċifikazzjonijiet kollha 
ta' produzzjoni, ta' ttikkettar, ta' 
preżentazzjoni u speċifikazzjonijiet oħrajn 
tal-fajl tekniku previsti fl-Artikolu 15(1).

Ġustifikazzjoni

Spirti li jkollhom indikazzjoni ġeografika protetta għandhom ikunu permessi għall-bejgħ biss 
jekk jikkonformaw mal-kontenut tal-fajl tekniku. Dan huwa biex ikun żgurat infurzar 
konsistenti madwar l-UE kollha tar-regoli dwar it-tikkettar, il-produzzjoni u l-preżentazzjoni.

Emenda 27
Artikolu 15, paragrafu 1

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.
Applikazzjonijiet bħal dawn iridu jkunu 
akkumpanjati minn fajl tekniku li jkun 
jinkludi l-ispeċifikazzjonijiet li tkun trid 
tikkonforma magħhom ix-xarba ta’ l-ispirtu 

1.. L-applikazzjonijiet sabiex indikazzjoni 
ġeografika tiġi elenkata fl-Anness III jridu 
jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni f'waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Komunità jew ikunu 
akkumpanjati minn traduzzjoni f’waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-Komunità.
Applikazzjonijiet bħal dawn għandhom jiġu 
sostanzjati kif jixraq mill-Istat Membru u 
għandhom jinkludu fajl tekniku li 
jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet li tkun trid 



AD\634649MT.doc 17/48 PE 376.566v02-00

MT

ikkonċernata. Il-fajls tekniċi jiġu ppubblikati 
fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, 
Serje C.

tikkonforma magħhom ix-xarba ta’ l-ispirtu 
ikkonċernata. L-elementi ewlenin ta' l-
ispeċifikazzjonijiet fil-fajl tekniku, kif 
imsemmi fil-paragrafu 2, għandhom jiġu 
ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni 
Ewropea, Serje C. Fir-rigward ta' l-
indikazzjonijiet ġeografiċi fil-Komunità, l-
applikazzjoni għandha ssir mill-Istat 
Membru tan-nisel tax-xarba ta' l-ispirtu.

Fi żmien tliet xhur mid-data ta’ dik il-
pubblikazzjoni kull persuna fiżika jew 
ġuridika li għandha interess leġittimu tista’ 
toġġezzjona kontra l-inklużjoni ta' l-
indikazzjoni ġeografika fl-Anness III fuq il-
bażi li l-kundizzjonijiet stipulati f'dan ir-
Regolament ma jkunux issodisfati. L-
oġġezzjoni trid tiġi ssostanzjata kif jixraq.

Fi żmien tliet xhur mid-data tal-
pubblikazzjoni li hemm referenza għaliha fl-
ewwel subparagrafu, kull persuna fiżika jew 
ġuridika li għandha interess leġittimu tista’ 
toġġezzjona kontra l-inklużjoni ta' l-
indikazzjoni ġeografika fl-Anness III fuq il-
bażi li l-kundizzjonijiet stipulati f'dan ir-
Regolament ma jkunux issodisfati. L-
oġġezzjoni trid tiġi ssostanzjata kif jixraq.

Ġustifikazzjoni

It-test il-ġdid se jikkjarifika li applikazzjonijiet għal indikazzjonijiet ġeografiċi għandhom 
ikollhom l-appoġġ, u jitressqu minn l-Istat Membru ta' l-oriġini. Dan l-approċċ huwa wkoll 
konformi ma' l-approċċ użat għal regoli tal-GI dwar l-inbejjed.

Emenda 28
Artikolu 15, paragrafu 2, punt (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, kimiċi, 
mikrobijoloġiċi u/jew organolettiċi ewlenin 
tal-prodott jew l-oġġett ta’ l-ikel;

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-awtoritajiet nazzjonali ser ikunu responabbli sabiex jiddeterminaw l-
ispeċifikazzjonijiet li magħhom irid ikun konformi xorb ta' l-ispirtu sabiex jiġi kkunsidrat 
bħala indikazzjoni ġeografika,wieħed jassumi li għall-iskopijiet ta' applikazzjoni għal 
reġistrazzjoni, id-deskrizzjoni tax-xorb ta' l-isipritu msemmi għandha tkun appoġġjata 
b'waħda mill-karatteristiċi mhux obbligatorji elenkati jew aktar. Sabiex jiġi evitat kull dubju, 
dan għandu jiġi ċċarat fil-kliem propost. Ukoll, minħabba li r-reġistrazzjoni tirreferi b'mod 
ċar għax-xorb ta' l-ispirtu, ir-referenza għal 'oġġetti ta' l-ikel' oħra possibbli għandha 
titneħħa.
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Emenda 29
Artikolu 15, paragrafu 2, punt (f)

(f) kwalunkwe rekwiżiti stabbiliti mill-
Komunità u/jew dispożizzjonijiet nazzjonali;

(f) kwalunkwe rekwiżiti stabbiliti mid-
dispożizzjonijiet tal-Komunità u/jew l-
awtorità nazzjonali u reġjonali kompetenti;

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha tipprovdi għal għarfien xieraq tar-regoli nazzjonali rilevanti. Reg 
1576/89 Art. 10.2 jippermetti lill-Istati Membri biex iżommu s-sistemi ta' dokumenti ta' 
awtentikazzjoni tagħhom stess fir-rigward ta' l-esportazzjoni ta' spirti GI. Huwa importanti li 
dispożizzjoni bħal din tinżamm, bħala għarfien tal-valur ta' dawn is-sistemi nazzjonali ta' 
awtentikazzjoni fit-twaqqif ta' prattiki qarrieqa u prodotti foloz.

Emenda 30
Artikolu 15, paragrafu 2, punt (g)

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

(g) isem l-awtorità rilevanti tal-pajjiż
applikant u l-indirizz fejn din tista' tiġi 
kkuntatjata.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat kull dubju, u b'konsistenza ma' l-approċċ propost fl-Artikolu 15.1, għandha 
tkun ċara li l-awtorità nazzjonali rilevanti għandha tkun responsabbli għall-fajl tekniku 
b'appoġġ għall-applikazzjoni għall-istatus ta' GI.

Emenda 31
Artikolu 15, paragrafu 2, subparagrafu 1 a (ġdid)

L-Istati Membri jafu jesiġu li x-xorb ta' 
l-ispirtu magħmul fit-territorju tagħhom 
li huwa elenkat fl-Anness III u esportat 
jiġi appoġġjat minn sistema ta' 
dokumentazzjoni ta' awtentikazzjoni.

Emenda 32
Artikolu 19, paragrafu 1

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

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna
mill-Kumitat Regolatorju għax-Xorb ta’ l-
Ispirtu, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-
Kumitat”.
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Ġustifikazzjoni

Fil-preżent, m'hemm l-ebda mekkaniżmi tas-suq fi ħdan leġiżlazzjoni dwar ix-xorb ta' l-ispirtu 
kif hemm fi swieq oħra Komunitarji. Għalhekk, l-isem 'Kumitat Regolatorju' jidher aktar 
xieraq minn dak propost. Barra minn dan, fi ħdan il-proċedura tal-komitoloġija kumitat 
regolatorju għandu minoranza li timblokka, li ssaħħaħ il-poteri ta' l-Istati Membri.

Emenda 33
Artikolu 22, punt (a)

(a) biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mir-regoli 
stipulati fir-Regolament (KEE) Nru 1576/89 
għal dawk stabbiliti b’dan ir-Regolament;

(a) biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mir-regoli 
stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 1576/89 u r-Regolament tal-
Kummissjoni Nru. 1014/90 għal dawk 
stabbiliti b’dan ir-Regolament;

Ġustifikazzjoni

Minħabba li r-Regolament il-ġdid iħassar u jieħu post id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti 
1576/89 u 1014/90, it-tnejn li huma għandhom ikunu koperti minn dan l-Artikolu.

Emenda 34
Artikolu 23

Ir-Regolament (KEE) Nru 1576/89 huwa
permezz ta’ dan irrevokat.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 1576/89 u r-Regolament tal-Kunsill 
Nru 1014/90 huma mħassra permezz ta' dan.

Ġustifikazzjoni

Kemm id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 1576/89 u kemm dawk tar-Regolament 1014/90, kif 
emendati, għandhom jiġu inkorporati fir-Regolament il-ġdid propost. Sabiex tiġi eliminata 
kull ambigwità, dawn iż-żewġ
Regolamenti għandhom għalhekk jitħassru meta tidħol fis-seħħ il-liġi l-ġdida.

Emenda 35
Anness I, punt (1)

1. Taħlil: 1. Alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola:
It-taħlil ifisser li jintuża wieħed jew aktar 
minn dawn il-prodotti li ġejjin fit-tħejjija 
tax-xorb ta’ l-ispirtu:

Alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola għandu 
l-karatteristiċi li ġejjin:

(a) zokkor semi-abjad, zokkor abjad, zokkor (a) karatteristiċi organolettiċi: l-ebda 
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abjad raffinat, destrosju, fruttosju, xropp 
tal-glukosju, zokkor likwidu, zokkor 
likwidu invertit, xropp taz-zokkor invertit, 
kif imfissra fid-Direttiva tal-Kunsill 
2001/111/KE;

togħma li tintgħaraf għajr dik tal-materja 
prima;

(b) għasir il-għeneb ikkonċentrat qabel ma 
jeħmer imsoffi, għasir il-għeneb 
ikkonċentrat qabel ma jeħmer, għasir il-
għeneb frisk qabel ma jeħmer;

(b) qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum ta’: 96,0% vol.;

(c) zokkor maħruq, li huwa l-prodott 
miksub esklussivament permezz tat-tisħin 
ikkontrollat tas-sukrosju bla bażijiet, aċidi 
minerali jew addittivi kimiċi oħrajn;

(c) livell massimu ta' residwi:

(d) għasel kif definit fid-Direttiva tal-
Kunsill 2001/110/KE;

(i) aċidità totali, espressa fi grammi ta’ 
aċidu aċetiku għal kull ettolitru ta’ alkoħol 
ta’ 100% vol.: 1,5,

(e) xropp tal-ħarrub; (ii)esters espressi fi grammi ta’ aċetat 
etiliku għal kull ettolitru ta’ alkoħol ta’ 
100% vol: 1,3,

(f) kwalunkwe sustanza oħra naturali ta' 
karboidrati li għandha l-istess effett ta' 
dawk il-prodotti;

(iii) aldeidi espressi fi grammi ta’ 
aċetaldeida għal kull ettolitru ta’ alkoħol 
ta’ 100% vol.: 0,5,

(g) taħlil kif definit fid-Direttiva 94/35/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(iv) alkoħols ogħla espressi fi grammi ta’ 
metil2 propanol1 għal kull ettolitru ta’ 
alkoħol ta’ 100% vol.: 0,5,
(v) metanol espress fi grammi għal kull 
ettolitru ta’ alkoħol ta’ 100% vol.: 50,
(vi) estratt niexef espress fi grammi għal 
kull ettolitru ta’ alkoħol,
(vii) bażijiet volatili li fihom in-nitroġenu 
espressi fi grammi ta’ nitroġenu għal kull 
ettolitru ta’ alkoħol ta’ 100% vol.: 0,1,
(viii) furfural: mhux osservabbli.

Ġustifikazzjoni
Bidla fid-definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi tqis aħjar l-iżvilupp reali ta' dawk il-proċeduri 
matul il-produzzjoni ta' l-ispirti.

Qed tiġi proposta wkoll l-introduzzjoni ta' żewġ paragrafi ġodda (5a u 6a) sabiex jiġu definiti 
l-indikaturi ta' awtentiċità u l-prattika tradizzjonali tat-tirqim ('rounding').

Emenda 36
Anness I, punt (2)

2. Taħlit: 2. Distillat (ta’ oriġini agrikola):
It-taħlit ifisser il-kombinazzjoni ta’ żewġ 
xarbiet differenti jew aktar, jew ta’ xarba 
ma’ distillat wieħed jew aktar ta' oriġini 

Distillat (ta’ oriġini agrikola) ifisser 
likwidu alkoħoliku li jinkiseb permezz tad-
distillazzjoni, wara l-fermentazzjoni 
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agrikola jew ma' alkoħol etiliku ta' oriġini 
agrikola, sabiex issir xarba ġdida.

alkoħolika ta’ prodotti agrikoli elenkati fl-
Anness I għat-Trattat, li iżda m’għandux il-
proprjetajiet ta' l-alkoħol etiliku jew ta’ 
xarba ta’ l-ispirtu, imma li xorta jżomm l-
aroma u t-togħma tal-materja prima li tkun 
intużat.

Ġustifikazzjoni
ara Emenda 26

Emenda 37
Anness I, punt (3)

3. Alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola: 3. Maturizzazzjoni jew invekkjament:
Alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola għandu 
l-karatteristiċi li ġejjin:

Il-maturizzazzjoni jew l-invekkjament 
ifisser li ċerti reazzjonijiet jitħallew 
jiżviluppaw ruħhom b’mod naturali 
f’reċipjenti xierqa, biex b’hekk ix-xarba ta' 
l-ispirtu kkonċernata tingħata kwalitajiet 
organolettiċi li qabel ma kellhiex.

(a) karatteristiċi organolettiċi: l-ebda 
togħma li tintgħaraf għajr dik tal-materja 
prima;
(b) qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum ta’: 96,0% vol.;
(c) livell massimu ta' residwi:
(i) aċidità totali, espressa fi grammi ta’ 
aċidu aċetiku għal kull ettolitru ta’ alkoħol 
ta’ 100% vol.: 1,5,
(ii)esters espressi fi grammi ta’ aċetat 
etiliku għal kull ettolitru ta’ alkoħol ta’ 
100% vol: 1,3,
(iii) aldeidi espressi fi grammi ta’ 
aċetaldeida għal kull ettolitru ta’ alkoħol 
ta’ 100% vol.: 0,5,
(iv) alkoħols ogħla espressi fi grammi ta’ 
metil2 propanol1 għal kull ettolitru ta’ 
alkoħol ta’ 100% vol.: 0,5,
(v) metanol espress fi grammi għal kull 
ettolitru ta’ alkoħol ta’ 100% vol.: 50,
(vi) estratt niexef espress fi grammi għal 
kull ettolitru ta’ alkoħol,
(vii) bażijiet volatili li fihom in-nitroġenu 
espressi fi grammi ta’ nitroġenu għal kull 
ettolitru ta’ alkoħol ta’ 100% vol.: 0,1,
(viii) furfural: mhux osservabbli.
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Ġustifikazzjoni
ara Emenda 26

Emenda 38
Anness I, punt (4)

4. Żieda ta’ l-ilma: 4. Taħlil:
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-
dispożizzjonijiet 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.
Dan l-ilma jista’ jkun distillat, 
demineralizzat, ippermutat jew imħaffef.

It-taħlil ifisser li jintuża wieħed jew aktar 
minn dawn il-prodotti li ġejjin fit-tħejjija 
tax-xorb ta’ l-ispirtu:

(a) zokkor semi-abjad, zokkor abjad, zokkor 
abjad raffinat, destrosju, fruttosju, xropp 
tal-glukosju, zokkor likwidu, zokkor 
likwidu invertit, xropp taz-zokkor invertit, 
kif imfissra fid-Direttiva tal-Kunsill 
2001/111/KE;
(b) konċetrat rettifikat ta' għeneb magħsur 
qabel ma' jeħmer, konċentrat ta' għeneb 
magħsur qabel ma' jeħmer, għeneb 
magħsur qabel ma jeħmer frisk;
(c) zokkor maħruq, li huwa l-prodott 
miksub esklussivament permezz tat-tisħin 
ikkontrollat tas-sukrosju bla bażijiet, aċidi 
minerali jew addittivi kimiċi oħrajn;
(d) għasel kif definit fid-Direttiva tal-
Kunsill 2001/110/KE;
(e) xropp tal-ħarrub;
(f) kwalunkwe sustanza oħra naturali ta' 
karboidrati li għandha l-istess effett ta' 
dawk il-prodotti;
(g) taħlil kif definit fid-Direttiva 94/35/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni
see Amendment 26

Emenda 39
Anness I, punt (5)

5. Ibblendjar ('blending'): 5. Żieda ta’ sustanzi għat-togħma:
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L-ibblendjar ifisser il-kombinazzjoni ta’ 
żewġ xarbiet ta’ l-ispirtu jew aktar ta’ l-
istess tip, distinti minn xulxin biss permezz 
ta' differenzi żgħar fil-kompożizzjoni 
minħabba wieħed jew aktar mill-fatturi li 
ġejjin:

Iż-żieda ta’ sustanzi għat-togħma tfisser li 
fit-tħejjija tax-xorb ta' l-ispirtu tintuża 
sustanza għat-togħma waħda jew aktar 
minn dawk definiti fl-Artikolu 1(2)(a) tad-
Direttiva 88/388/KEE.

(a) il-metodi ta' preparazzjoni;
(b) l-imqatar li jintużaw;
(c) il-perjodu ta' maturazzjoni jew 
invekkjament;
(d) iz-zona ġeografika ta' produzzjoni.
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.

Ġustifikazzjoni
Ara Emenda 26

Emenda 40
Anness I, punt (5a)(ġdid)

5a. Indikaturi ta' Awtentiċità
Għall-iskopijiet tas-sigurtà tal-konsumatur 
u tal-marka, xorb ta' l-ispirtu distillat jista' 
jkun fih sustanzi fi traċċa sabiex iservu 
bħala indikaturi ta' awtentiċità tal-marka 
dejjem jekk permess mid-definizzjoni tax-
xorb ta' l-ispirtu msemmi. Sustanzi ta' dan 
it-tip għandhom ikunu materjali ta' livell 
ta' l-ikel u għandhom ikunu preżenti 
f'konċentrazzjonijiet ta' anqas min 0,1% 
w/v fi prodott, mingħajr ma' jagħtu 
karattru distintiv.

Ġustifikazzjoni
ara Emenda 26

Emenda 41
Anness I, punt (6)

6. Maturizzazzjoni jew invekkjament: 6. Kolorazzjoni:
Il-maturizzazzjoni jew l-invekkjament 
ifisser li ċerti reazzjonijiet jitħallew 
jiżviluppaw ruħhom b’mod naturali 
f’reċipjenti xierqa, biex b’hekk ix-xarba ta' 
l-ispirtu kkonċernata tingħata kwalitajiet 
organolettiċi li qabel ma kellhiex.

Il-kolorazzjoni tfisser l-użu ta’ waħda jew 
aktar mis-sustanzi li jagħtu l-kulur, kif 
definit fid-Direttiva 94/36/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fit-
tħejjija ta' xorb ta' l-ispirtu.
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Ġustifikazzjoni
Ara Emenda 26

Emenda 42
Anness I, punt (6 a)(ġdid)

6a. Tirqim ('Rounding'):
Tirqim ('Rounding') tfisser l-użu 
tradizzjonali tal-prodott imsemmi f'punti 
1(a) sa (f) sa massimu ta' 2% sabiex l-
ispirti jingħataw il-karattru speċifiku finali 
tagħhom, mingħajr preġudizzju għal-
leġiżlazzjoni partikulari ta' l-Istati Membri 
approvata qabel id-dħul fis-seħħ tar-
Regolament 1576/89.

Ġustifikazzjoni

It-tirqim ('rounding') hija prattika tradizzjonali fil-produzzjoni ta' xi spirti, differenti mit-tiħlil 
jew miż-żieda ta' sustanzi għat-togħma, li qatt ma ġiet definita. Aħna nemmnu li definizzjoni 
teknika fir-regolament futur dwar l-ispirti hija meħtieġa sabiex jiġu evitati interpretazzjonijiet 
ħżiena jew abbużi u sabiex titħares il-kwalità ta' l-ispirti ta' l-UE, assikurata mill-metodi 
tradizzjonali ta' produzzjoni.

Is-sentenza miżjuda "mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni partikulari ta' l-Istati Membri 
approvata qabel..." għandha l-ħsieb li tkopri l-leġiżlazzjoni speċifika Spanjola adottata qabel 
id-dħul fis-seħħ tar-Regolament 1576/89, li jistipula limitu għat-tirqim tal-"Brandy de Jerez" 
li huwa sa 35 gramma għal kull litru. Dan huwa r-riżultat ta' proċess tradizzjonali ta' 
maturazzjoni għall-Brandy de Jerez li permezz tiegħu xi produtturi jistgħu jinvekkjaw l-ispirti 
tagħhom f'bettiji li kien fihom xeri ħelu tat-tip Pedro Ximénez.  Ara wkoll Emenda 26

Emenda 43
Anness I, punt (7)

7. Żieda ta’ sustanzi għat-togħma: 7. Żieda ta’ l-ilma:
Iż-żieda ta’ sustanzi għat-togħma tfisser li 
fit-tħejjija tax-xorb ta' l-ispirtu tintuża 
sustanza għat-togħma waħda jew aktar 
minn dawk definiti fl-Artikolu 1(2)(a) tad-
Direttiva 88/388/KEE.

Fil-preparazzjoni ta' xorb ta' l-ispirtu, iż-
żieda ta' ilma, possibilment distillat jew 
demineralizzat, għandha tiġi awtorizzata 
bil-kundizzjoni li l-kwalità ta' l-ilma tkun 
konformi mad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
adottati fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 
tal-Kunsill 80/777/KEE u d-Direttiva tal-
Kunsill 98/83/KE u li l-ilma miżjud ma 
jibdilx in-natura tal-prodott.
Dan l-ilma jista’ jkun distillat, 
demineralizzat, ippermutat jew imħaffef.
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Ġustifikazzjoni
Id-Direttiva 80/778/KEE tħassret u ġiet mibdula bid-Direttiva 98/83/KE dwar il-kwalità ta' l-
ilma maħsub għall-konsum tal-bniedem. (Nota: Id-Direttiva 80/777/KEE kif emendata, dwar 
l-isfruttament u l-kummerċjalizzar ta' ilma minerali naturali, tibqa' fis-seħħ.) Ara wkoll
Emenda 26

Emenda 44
Anness I, punt (8)

8. Kolorazzjoni: 8. Ibblendjar ('blending'):
Il-kolorazzjoni tfisser l-użu ta’ waħda jew 
aktar mis-sustanzi li jagħtu l-kulur, kif 
definit fid-Direttiva 94/36/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fit-
tħejjija ta' xorb ta' l-ispirtu.

L-ibblendjar ifisser il-kombinazzjoni ta’ 
żewġ xarbiet ta’ l-ispirtu jew aktar ta’ l-
istess tip, distinti minn xulxin biss permezz 
ta' differenzi żgħar fil-kompożizzjoni 
minħabba wieħed jew aktar mill-fatturi li 
ġejjin:
(a) il-metodi ta' preparazzjoni;
(b) l-imqatar li jintużaw;
(c) il-perjodu ta' maturazzjoni jew 
invekkjament;
(d) iz-zona ġeografika ta' produzzjoni.
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.

Ġustifikazzjoni
Ara Emenda 26

Emenda 45
Anness I, punt (9)

9. Distillat (ta’ oriġini agrikola): 9. Taħlit:
Distillat (ta’ oriġini agrikola) ifisser 
likwidu alkoħoliku li jinkiseb permezz tad-
distillazzjoni, wara l-fermentazzjoni 
alkoħolika ta’ prodotti agrikoli elenkati fl-
Anness I għat-Trattat, li iżda m’għandux il-
proprjetajiet ta' l-alkoħol etiliku jew ta’ 
xarba ta’ l-ispirtu, imma li xorta jżomm l-
aroma u t-togħma tal-materja prima li tkun 
intużat.

It-taħlit ifisser il-kombinazzjoni ta’ żewġ 
xarbiet differenti jew aktar, jew ta’ xarba 
ma’ distillat wieħed jew aktar ta' oriġini 
agrikola jew ma' alkoħol etiliku ta' oriġini 
agrikola, sabiex issir xarba ġdida.

Ġustifikazzjoni
Ara Emenda 26
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Emenda 46
Anness I, punt 13

(13) Id-deskrizzjoni tfisser 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-
riċevuti tal-kunsinna, u fir-reklamar.

(13) Deskrizzjoni tfisser it-termini użati fuq 
it-tikketta, fil-preżentazzjoni u fl-ippakkjar, 
fuq id-dokumenti li jakkompanjaw ix-xarba 
waqt it-trasportazzjoni tagħha, fuq id-
dokumenti kummerċjali, partikolarment il-
fatturi u l-irċevuti tal-kunsinna, u fir-
reklamar.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati modi ta' kif wieħed jista' jdur mal-liġi minħabba l-ambigwità, id-
definizzjoni ta' 'deskrizzjoni' għandha tkun kemm jista' jkun wiesgħa, inklużi termini użati 
mhux biss fuq it-tikketti iżda wkoll fl-ippakkjar u fil-preżentazzjoni. (Nota: skond it-termini ta' 
l-Anness 1(15) 'preżentazzjoni' tfisser ir-reklamar u l-promozzjoni għall-bejgħ.)

Emenda 47
Anness I, punt (14)

14. Tikkettar 14. Preżentazzjoni
It-tikkettar ifisser id-deskrizzjonijiet u r-
riferenzi oħrajn, is-sinjali, id-disinji, jew it-
trejdmarks kollha li jiddistingwu xarba u li 
jidhru fuq l-istess reċipjent, inkluż it-
tagħmir tas-siġill tiegħu jew it-tikketta 
mwaħħla mar-reċipjent u l-inforra li tgħatti 
għenuq il-fliexken.

Preżentazzjoni tfisser it-termini użati fuq ir-
reċipjenti, inkluż it-tapp, fuq it-tikketta u 
fuq l-ippakkjar, inklużi r-reklamar u l-
promozzjoni għall-bejgħ.

Ġustifikazzjoni
Għall-ħarsien tal-konsumaturi, għandu jkun ċar li mhux biss l-ippakkjar għat-trasport iżda 
anke l-ippakkajar għall-bejgħ ikun kopert. Ara wkoll Emenda 27

Emenda 48
Anness I, punt (15)

15. Preżentazzjoni 15. Tikkettar
Preżentazzjoni tfisser it-termini użati fuq ir-
reċipjenti, inkluż it-tapp, fuq it-tikketta u 
fuq l-ippakkjar, inklużi r-reklamar u l-
promozzjoni għall-bejgħ.

It-tikkettar ifisser id-deskrizzjonijiet u r-
riferenzi oħrajn, is-sinjali, id-disinji, jew it-
trejdmarks kollha li jiddistingwu xarba u li 
jidhru fuq l-istess reċipjent, inkluż it-
tagħmir tas-siġill tiegħu jew it-tikketta 
mwaħħla mar-reċipjent u l-inforra li tgħatti 
għenuq il-fliexken.
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Emenda 49
Anness I, punt 16

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

(16) L-ippakkjar tfisser it-tgeżwir protettiv, 
bħal karti, tgeżwir tat-tiben ta’ kull tip, 
kaxex u krejts, użati fit-trasportazzjoni u/jew 
il-bejgħ ta’ reċipjent wieħed jew aktar.

Ġustifikazzjoni

Għall-ħarsien tal-konsumaturi, għandu jkun ċar li mhux biss l-ippakkjar għat-trasport iżda 
anke l-ippakkajar għall-bejgħ huwa kopert.

Emenda 50
Anness II, l-ewwel sottotitolu

Kategorija A: Spirti imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan is-suġġeriment huwa fuq l-istess linja tat-tħassir tal-klassifikazzjoni maqsuma fi tlieta 
f'termini ġenerali ta' xorb ta' l-ispirtu

Emenda 51
Anness II, taqsima 1, punt (a)

(a) Ir-rum huwa:

(1) xorb ta’ l-ispirtu prodott esklussivament 
permezz tal-fermentazzjoni u d-distillazzjoni 
alkoħoliċi, sew mill-ġulepp magħqud 
(molasses) jew ix-xropp prodott waqt il-
manifattura taz-zokkor tal-kannamieli jew 
mill-estratt tal-kannamieli nnifsu u ddistillat 
f’anqas minn 96% vol. sabiex id-distillat 
ikollu l-karatteristiċi organolettiċi speċifiċi 
dixxernibbli tar-rum, jew ,

(a) Ir-Rum huwa xorb ta’ l-ispirtu prodott 
esklussivament permezz tal-fermentazzjoni 
u d-distillazzjoni alkoħoliċi, sew mill-ġulepp 
magħqud (molasses) jew ix-xropp prodott 
waqt il-manifattura taz-zokkor tal-
kannamieli jew mill-estratt tal-kannamieli 
nnifsu u ddistillat f’anqas minn 96% vol. 
sabiex id-distillat ikollu l-karatteristiċi 
organolettiċi speċifiċi dixxernibbli tar-rum

jew
(2) l-ispirtu prodott permezz tal-
fermentazzjoni u d-distillazzjoni alkoħoliċi 
ta’ l-estratt tal-kannamieli li jkollu l-
karatteristiċi aromatiċi speċifiċi tar-rum u 
kontenut volatili ta' sustanzi li jlaħħqu jew 
jaqbżu l-225 gramma għal kull ettolitru ta' 
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alkoħol ta' 100% vol.

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn il-paragrafi 1 u 2 tal-punt (a) ma tagħmilx sens għaliex dak ta' l-aħħar 
jirreferi għat-tipi ta' rum tradizzjonali, li huma definiti b'mod preċiż fil-paragrafu (e). Il-
paragrafu 2 tal-punt (a) m'għadux jgħodd u għandu jitħassar.

Emenda 52
Anness II, taqsima 1, punti (c) u (d)

c) Ir-rum ma jridx ikun fih iż-żieda ta’ 
alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola.

c) Ir-rum ma jridx ikun fih alkoħol etiliku ta’ 
oriġini agrikola jew distillat 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 tar-rum.

d) Ir-Rum m'għandux ikun miżjud 
b'sustanzi li jagħtu t-togħma.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijijiet li jirregolaw ir-"rum" fil-leġiżlazzjoni kurrenti ma jippermettux l-użu ta' 
l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew ta' distillat ta' oriġini agrikola, u huwa essenzjali li 
jiġi żgurat li din il-projbizzjoni tibqa'.  

Il-produzzjoni tradizzjonali tar-rum ma tippermettix l-użu ta' sustanzi tat-togħma. Għalhekk 
il-possibilità offruta mill-proposta tal-Kummissjoni mhix meħtieġa u mhix mixtieqa mill-
industrija.

Emenda 53
Anness II, taqsima 2, punti (c) u (d)

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

c) Il-wiski ma jridx ikun fih iż-żieda ta’ 
alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola jew ta' 
distillat ta'oriġini agrikola.

(d) Il-wiski m’għandux jiġi miżjud 
b’sustanza li tagħti l-ħlewwa jew it-togħma, 
u lanqas ma jkun fih addittivi oħra għajr il-
karamella sempliċi għall-kulur.

(d) Il-wiski m’għandux jiġi mirqum jew 
miżjud b’sustanza li tagħti l-ħlewwa jew it-
togħma, u lanqas ma jkun fih addittivi oħra 
għajr il-karamella sempliċi għall-kulur

Ġustifikazzjoni
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Id-dispożizzjonijijiet li jirregolaw il-'wiski' fil-leġiżlazzjoni kurrenti ma jippermettux l-użu ta' 
l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew ta' distillat ta' oriġini agrikola, u huwa essenzjali li 
jiġi żgurat li din il-projbizzjoni tibqa'.  

Emenda 54
Anness II, taqsima 3, punti (c) u (d)

(c) L-ispirtu taċ-ċereali ma jridx ikun fih iż-
żieda ta’ alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola.

(c) L-ispirtu taċ-ċereali ma jridx ikun fih iż-
żieda ta’ alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola 
jew ta' distillat 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 taċ-ċereali.

(d) L-ispirtu taċ-ċereali m'għandux ikun 
miżjud b'sustanzi li jagħtu t-togħma.

Ġustifikazzjoni
Id-dispożizzjonijijiet li jirregolaw "l-ispirtu taċ-ċereali" fil-leġiżlazzjoni kurrenti ma 
jippermettux l-użu ta' l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew ta' distillat ta' oriġini agrikola, 
u huwa essenzjali li jiġi żgurat li din il-projbizzjoni tibqa'.

Il-produzzjoni tradizzjonali ta' l-ispirtu taċ-ċereali ma tippermettix l-użu ta' sustanzi tat-
togħma. Għalhekk il-possibilità offruta mill-proposta tal-Kummissjoni mhix meħtieġa u mhix 
mixtieqa mill-industrija.

Emenda 55
Anness II, taqsima 4, punti (c) u (d)

(c) L-ispirtu ta’ l-inbid ma jridx ikun fih iż-
żieda ta’ alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola.

(c) L-ispirtu ta' l-inbid ma jridx ikun fih iż-
żieda ta’ alkoħol etiliku jew ta' distillat 
ta'oriġini agrikolata’ 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’ l-inbid.

(d) L-ispirtu ta' l-inbid m'għandux ikun 
miżjud b'sustanzi li jagħtu t-togħma.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijijiet li jirregolaw "l-ispirtu ta' l-inbid" fil-leġiżlazzjoni kurrenti ma 
jippermettux l-użu ta' l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew ta' distillat ta' oriġini agrikola, 
u huwa essenzjali li jiġi żgurat li din il-projbizzjoni tibqa'.
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Il-produzzjoni tradizzjonali ta' l-ispirtu ta' l-inbid ma tippermettix l-użu ta' sustanzi tat-
togħma. Għalhekk il-possibilità offruta mill-proposta tal-Kummissjoni mhix meħtieġa u mhix 
mixtieqa mill-industrija.

Emenda 56
Anness II, taqsima 4, punti (d a) (ġodda)

(da) Fejn din ix-xarba ġiet immaturata 
tista' tibqa' tiġi kkumerċjalizzata bħala 
'spirtu ta' l-inbid' jekk immaturat għall-
perjodu stipulat għall-prodott imsemmi 
f'sezzjoni 5 jew aktar.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija preżentament stabbilita permezz ta' l-aħħar paragrafu ta' l-artikolu 
1.4d) tar-Regolament 1576/89. Għalhekk dan is-suġġeriment huwa maħsub sabiex iżomm l-
istatus quo.

Emenda 57
Anness II, taqsima 5, punti (c) u (d)

(c) Il-brandi jew Wienbrand ma jridx ikun 
fih iż-żieda ta’ alkoħol etiliku ta’ oriġini 
agrikola.

c) Il-brandi jew Weinbrand ma jridx ikun fih 
iż-żieda ta’ alkoħol etiliku ta’ oriġini 
agrikola jew ta' distillat 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 
tal-brandi jew Weinbrand.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijijiet li jirregolaw il-"Brandi" jew il-"Weinbrand" fil-leġiżlazzjoni kurrenti ma 
jippermettux l-użu ta' l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew ta' distillat ta' oriġini agrikola, 
u huwa essenzjali li jiġi żgurat li din il-projbizzjoni tibqa'.

Paragrafu c) mhux meħtieġ billi l-artikolu 3 (ġdid) jippermetti l-ispirti sabiex jingħataw 
togħma ħlief meta dan huwa projbit mid-definizjonijiet speċifiċi tagħhom.

Emenda 58
Anness II, taqsima 6, punt (c)
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(c) L-ispirtu tal-karfa ta’ l-għeneb magħsur 
jew il-karfa ta' l-għeneb magħsur ma jridux 
ikun fihom iż-żieda ta’ alkoħol etiliku ta’ 
oriġini agrikola.

(c) L-ispirtu tal-karfa ta’ l-għeneb magħsur 
jew il-karfa ta' l-għeneb magħsur ma jridux 
ikun fihom iż-żieda ta’ alkoħol etiliku ta’ 
oriġini agrikola jew ta' distillat ta'oriġini 
agrikola.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijijiet li jirregolaw "l-ispirtu tal-karfa ta’ l-għeneb magħsur" jew "il-karfa ta’ 
l-għeneb magħsur" fil-leġiżlazzjoni kurrenti ma jippermettux l-użu ta' l-alkoħol etiliku ta' 
oriġini agrikola jew ta' distillat ta' oriġini agrikola, u huwa essenzjali li jiġi żgurat li din il-
projbizzjoni tibqa'.

Emenda 59
Anness II, taqsima 7, punti (c) u (d)

(c) L-ispirti tal-karfa tal-frott magħsur ma 
jridux ikun fihom iż-żieda ta’ alkoħol etiliku 
ta’ oriġini agrikola.

(c) L-ispirti tal-karfa tal-frott magħsur ma 
jridux ikun fihom iż-żieda ta’ alkoħol etiliku 
ta’oriġini agrikola jew ta' distillat 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 taż-żbib jew brandi taż-żbib.

(d) L-ispirtu tal-karfa tal-frott magħsur 
m'għandux ikun miżjud b'sustanzi li jagħtu 
t-togħma.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijijiet li jirregolaw "l-ispirtu tal-karfa tal-frott" fil-leġiżlazzjoni kurrenti ma 
jippermettux l-użu ta' l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew ta' distillat ta' oriġini agrikola, 
u huwa essenzjali li jiġi żgurat li din il-projbizzjoni tibqa'.

Il-produzzjoni tradizzjonali ta' l-ispirtu tal-karfa tal-frott ma tippermettix l-użu ta' sustanzi 
tat-togħma. Għalhekk il-possibilità offruta mill-proposta tal-Kummissjoni mhix meħtieġa u 
mhix mixtieqa mill-industrija.

Emenda 60
Anness II, taqsima 8, punti (c) u (d)

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

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

(d) L-ispirtu taż-żbib jew brandi taż-żbib 
m'għandux ikun miżjud b'sustanzi li jagħtu 
t-togħma.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijijiet li jirregolaw "l-ispirtu taż-żbib jew brandi taż-żbib" fil-leġiżlazzjoni 
kurrenti ma jippermettux l-użu ta' l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew ta' distillat ta' 
oriġini agrikola, u huwa essenzjali li jiġi żgurat li din il-projbizzjoni tibqa'.

Il-produzzjoni tradizzjonali ta' l-ispirtu taż-żbib jew brandi taż-żbib ma tippermettix l-użu ta' 
sustanzi tat-togħma. Għalhekk il-possibilità offruta mill-proposta tal-Kummissjoni mhix 
meħtieġa u mhix mixtieqa mill-industrija.

Emenda 61
Anness II, taqsima 9, punti (d) u (e)

(d) L-ispirti tal-frott ma jridux ikun fihom 
iż-żieda ta’ alkoħol etiliku ta’ oriġini 
agrikola.

(c) L-ispirti tal-frott ma jridux ikun fihom iż-
żieda ta’ alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola 
jew ta' distillat ta'oriġini agrikola.

(e) 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-ispirti tal-frott.

(d) L-ispirtu tal-frott m'għandux ikun 
miżjud b'sustanzi li jagħtu t-togħma.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijijiet li jirregolaw "l-ispirtu tal-frott" fil-leġiżlazzjoni kurrenti ma jippermettux 
l-użu ta' l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew ta' distillat ta' oriġini agrikola, u huwa 
essenzjali li jiġi żgurat li din il-projbizzjoni tibqa'.

Il-produzzjoni tradizzjonali ta' l-ispirtu tal-frott ma tippermettix l-użu ta' sustanzi tat-togħma.
Għalhekk il-possibilità offruta mill-proposta tal-Kummissjoni mhix meħtieġa u mhix mixtieqa 
mill-industrija.

Emenda 62
Anness II, taqsima 10, punti (c) u (d)

(c) L-ispirtu tas-sidru, brandi tas-sidru jew 
spirtu tal-perry ma jridx ikun fiha ż-żieda ta’ 
alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola.

(c) L-ispirtu tas-sidru, brandi tas-sidru jew 
spirtu tal-perry ma jridx ikun fih ż-żieda ta’ 
alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola jew ta' 
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distillat 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 tas-sidru, brandi tas-sidru jew 
spirtu tal-perry.

(d) L-ispirtu tas-sidru, brandi tas-sidru jew 
spirtu tal-perry m'għandux ikun miżjud 
b'sustanzi li jagħtu t-togħma.

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tradizzjonali ta' l-ispirtu tas-sidru, brandi tas-sidru jew spirtu tal-perry ma 
tippermettix l-użu ta' sustanzi tat-togħma.

Għalhekk il-possibilità offruta mill-proposta tal-Kummissjoni mhix meħtieġa u mhix mixtieqa 
mill-industrija.

Emenda 63
Anness II, taqsima 11, punti (c) u (d)

(c) Il-Hefebrand ma jridx ikun fih iż-żieda 
ta’ alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola.

(c) Il-Hefebrand ma jridx ikun fih iż-żieda 
ta’ alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola jew ta' 
distillat 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 
tal-Hefebrand.

(d) Il-Hefebrand m'għandux ikun miżjud 
b'sustanzi li jagħtu t-togħma.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijijiet li jirregolaw il-"Hefebrand" fil-leġiżlazzjoni kurrenti ma jipprmettux l-
użu ta' l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew ta' distillat ta' oriġini agrikola, u huwa 
essenzjali li jiġi żgurat li din il-projbizzjoni tibqa'.

Il-produzzjoni tradizzjonali tal-Hefebrand ma tippermettix l-użu ta' sustanzi tat-togħma.
Għalhekk il-possibilità offruta mill-proposta tal-Kummissjoni mhix meħtieġa u mhix mixtieqa 
mill-industrija.

Emenda 64
Anness II, taqsima 12, punti (c) u (d)

(c) Il-Bierbrand ma jridx ikun fih iż-żieda ta’ 
alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola.

(c) Il-Bierbrand ma jridx ikun fih iż-żieda ta’ 
alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola jew ta' 
distillat ta'oriġini agrikola.

(d) Preparazzjonijiet u sustanzi għat- d) Il-Bierbrand m'għandux ikun miżjud 
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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 
tal-Bierbrand.

b'sustanzi li jagħtu t-togħma.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijijiet li jirregolaw il-"Bierbrand" fil-leġiżlazzjoni kurrenti ma jipprmettux l-
użu ta' l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew ta' distillat ta' oriġini agrikola, u huwa 
essenzjali li jiġi żgurat li din il-projbizzjoni tibqa'.

Il-produzzjoni tradizzjonali tal-Bierbrand ma tippermettix l-użu ta' sustanzi tat-togħma.
Għalhekk il-possibilità offruta mill-proposta tal-Kummissjoni mhix meħtieġa u mhix mixtieqa 
mill-industrija.

Emenda 65
Anness II, it-tieni sottotitolu

Kategorija B: Xarbiet ta' l-ispirtu speċifiċi imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan is-suġġeriment huwa marbut mtat-tħassir tal-klassifikazzjoni maqsuma fi tlieta f'termini 
ġenerali.

Emenda 66
Anness II, taqsima 13, punt (c)

(c) It-togħma ta' l-Ispirti ta’ (segwiti minn 
isem il-frotta), prodotti permezz tal-
maċerazzjoni u d-distillazzjoni tista’ tiġi 
ssupplimentata minn sustanzi għat-togħma 
u/jew preparazzjonjiet għat-togħma apparti 
minn dawk li jiġu mill-frotta użata.
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-Ispirti 
ta’ (segwiti minn isem il-frotta), prodotti 
permezz tal-maċerazzjoni u d-distillazzjoni.
Madankollu, it-togħma karatteristika tax-
xarba u lewnha għandhom jinġiebu 

imħassar
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esklussivament mill-frotta użata.

Ġustifikazzjoni

Kopert mill-paragrafu (d) tal-punt 9: spirti tal-frott m'għandhomx jingħataw togħma.

Emenda 67
Anness II, taqsima 14, punt (a)

(a) Il-Geist (flimkien ma’ isem il-frotta) 
huwa xarba ta’ l-ispirtu miksuba permezz 
tal-maċerazzjoni ta’ frott tal-bosk (berries)
mhux iffermentat bħaċ-ċawsli, it-tut 
salvaġġ, il-mirtill u oħrajn f’alkoħol etiliku 
ta’ oriġini agrikola, segwita mid-
distillazzjoni .

(a) Il-Geist (flimkien ma’ isem il-frotta) 
huwa xarba ta’ l-ispirtu miksuba permezz 
tal-maċerazzjoni tal-frott elenkat fil-punt 
13a (2), berquq, ħawħ, ġewż (nuts) jew 
ħxejjex f’alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola, 
segwita mid-distillazzjoni

Ġustifikazzjoni

Il-Geist"huwa definit fir-Regolament 1576/89 fi ħdan l-Artikolu 1 paragrafu 4 i (3) li ma 
jirristrinġix il-produzzjoni tiegħu għal "frott tal-bosk (berries)" iżda għal "frott". Għalhekk l-
inklużjoni tal-berquq u tal-ħawħ hija konformi ma' l-istatus quo. Kemm l-"Aprikosengeist" u 
l-"Pfirsichgeist" (geist tal-ħawħ) għandhom tradizzjoni twila fil-Ġermanja.  

It-tipi ta' Geist magħmulin mill-ġewż (nuts) huma relattivament prodotti riċenti. L-
introduzzjoni ta' dawn il-prodotti fid-definizzjoni tal-geist hija applikazzjoni prattika ta' l-
aħħar sentenza tal-premessa 2 " l-innovazzjoni teknoloġika għandha titqies ukoll meta din 
isservi sabiex tittejjeb il-kwalità".

Emenda 68
Anness II, taqsima 14, punt (c)

(c) It-togħma tal-Geist (flimkien ma’ isem 
il-frotta), tista’ tiġi ssupplimentata minn 
sustanzi għat-togħma u/jew 
preparazzjonjiet għat-togħma apparti minn 
dawk li jiġu mill-frotta użata.
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 tal-Geist 
(flimkien ma’ isem il-frotta). Madankollu, 
it-togħma karatteristika tax-xarba u lewnha 
għandhom jinġiebu esklussivament mill-
frotta użata.

(c) Il-Geist m'għandux ikun miżjud 
b'sustanzi li jagħtu t-togħma.
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Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tradizzjonali tal-geist ma tippermettix l-użu ta' sustanzi tat-togħma. Għalhekk 
il-possibilità offruta mill-proposta tal-Kummissjoni mhix meħtieġa u mhix mixtieqa mill-
industrija.

Emenda 69
Anness II, taqsima 16, punt (c)

(c) 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 tal-ġenzjana.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Mhux meħtieġ li dan jissemma billi l-artikolu 3 (ġdid) jippermetti li l-ispirti jingħataw togħma 
ħlief meta dan huwa projbit mid-definizjonijiet speċifiċi tagħhom.

Emenda 70
Anness II, taqsima 20, punt (a), punt (1)

(1) miksub esklussivament minn alkoħol 
etiliku ta’ oriġini agrikola, b’kontenut 
massimu ta’ metanol li ma jaqbiżx il-
5 grammi għal kull ettolitru ta’ alkoħol 
pur,

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-definizzoni proposta mill-UE ma tippermettix għaż-żieda ta' indikaturi ta' awtentiċità.
Indikaturi bħal dawn jippermettu li prodotti jiġu identifikati bħala awtentiċi u għandhom rwol 
essenzjali fil-ġlieda kontra l-prodotti foloz.

Emenda 71
Anness II, taqsima 20, punt (a), punt (2)

(2) li t-togħma tiegħu hija introdotta biss 
permezz tar-ridistillazzjoni f'imqatar 
tradizzjonali ta' l-alkoħol etiliku fil-preżenza 
tal-materjali naturali mill-pjanti kollha użati,

(2) li t-togħma tiegħu hija introdotta biss 
permezz tar-ridistillazzjoni f'imqatar
tradizzjonali ta' l-alkoħol etiliku fil-preżenza 
tal-materjali naturali mill-pjanti kollha użati, 
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id-distillat u kwalunkwe alkoħol miżjud 
għandhom ikunu miksuba esklussivament 
mill-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, 
b'konsistenza mal-karatteristiċi elenkati fl-
Anness I, iżda b'massimu ta' kontenut ta' 
metanol li ma jaqbiżx il-5g għal kull 
ettolitru ta' alkoħol f'100% vol.,

Ġustifikazzjoni

Id-definizzoni proposta mill-UE ma tippermettix għaż-żieda ta' indikaturi ta' awtentiċità.
Indikaturi bħal dawn jippermettu li prodotti jiġu identifikati bħala awtentiċi u għandhom rwol 
essenzjali fil-ġlieda kontra l-prodotti foloz.

Emenda 72
Anness II, taqsima 20, punt (a), punt (4)

(4) li fih, kull alkoħol etiliku ieħor miżjud 
irid ikun esklussivament mill-istess materja 
prima,

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-definizzoni proposta mill-UE ma tippermettix għaż-żieda ta' indikaturi ta' awtentiċità.
Indikaturi bħal dawn jippermettu li prodotti jiġu identifikati bħala awtentiċi u għandhom rwol 
essenzjali fil-ġlieda kontra l-prodotti foloz.

Emenda 73
Anness II, taqsima 20, punt (a), punt (5)

(5) li ma jkunx fih ħlewwa jew koloranti 
miżjuda.

(5) li jista' jkun fih sa 0.1 ta' gramma għal 
kull litru ta' zokkor għall-finijiet ta' l-
awtentikazzjoni tal-marka,

Ġustifikazzjoni

Iż-żjieda tad-dispożizzjoni sabiex jiġu permessi l-marki ta' awtentikazzjoni hija neċessarji 
biex jitwaqqfu l-frodi u l-iffalzifikar ta' prodotti.

Emenda 74
Anness II, taqsima 20, punt (a), punt (6)

(6) li ma jkunx fih ingredjenti miżjuda għajr 
l-ilma.

(6) li ma jkunx fih ingredjenti miżjuda għajr 
l-ilma jew koloranti.
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Ġustifikazzjoni

Iż-żjieda tad-dispożizzjoni sabiex jiġu permessi l-marki ta' awtentikazzjoni hija neċessarji 
biex jitwaqqfu l-frodi u l-iffalzifikar ta' prodotti.

Emenda 75
Anness II, taqsima 23, punt (c)

(c) 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’ xarbiet ta’ l-ispirtu bit-togħma ta’ l-
aniżetta.

imħassra

Ġustifikazzjoni
Mhux meħtieġ li dan jissemma billi l-artikolu 3 (ġdid) jippermetti li l-ispirti jingħataw togħma 
ħlief meta dan huwa projbit mid-definizjonijiet speċifiċi tagħhom.

Emenda 76
Anness II, taqsima 24

(a) Il-pastis huwa xarba ta’ l-ispirtu bit-
togħma ta’ l-aniżetta li fiha wkoll estratti 
naturali ta’ għerq il-likorizja (Glycyrrhiza 
glabra), li jimplika l-preżenza tal-koloranti 
magħrufa bħala ‘chalcones’ kif ukoll l-aċidu 
glikoċirriżiku, li l-livelli minimi u massimi 
tiegħu għandhom ikunu ta’ 0,05 u 0,5 
ta’ gramma għal kull litru rispettivament.

(a) Il-pastis huwa xarba ta’ l-ispirtu bit-
togħma ta’ l-aniżetta li fiha wkoll estratti 
naturali ta’ għerq il-likorizja (ta' l-ispeċi
Glycyrrhiza), li jimplika l-preżenza tal-
koloranti magħrufa bħala ‘chalcones’ kif 
ukoll l-aċidu glikoċirriżiku, li l-livelli 
minimi u massimi tiegħu għandhom ikunu 
ta’ 0,05 u 0,5 ta’ gramma għal kull litru 
rispettivament

(b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum tal-pastis hija ta’ 40%.

(b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum tal-pastis hija ta’ 40%.

(c) 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 
tal-pastis..
(d) Il-pastis fih anqas minn 100 gramma ta’ 
zokkor għal kull litru u għandu livelli ta’ 
anethole mimimi u massimi ta’ 1,5 u 
2 grammi għal kull litru rispettivament.

(c) Il-pastis fih anqas minn 100 gramma ta’ 
zokkor għal kull litru u għandu livelli ta’ 
anethole mimimi u massimi ta’ 1,5 u 
2 grammi għal kull litru rispettivament
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Ġustifikazzjoni

Glycyrrhiza glabra tikber biss fir-reġjuni Mediterranji f'zoni limitati. Għalhekk, jekk id-
disponibilità tagħha tiġi affettwata minn raġunijiet atmosferiċi jew ġeopolitiċi, il-pastis ma 
jistax isir. It-twessiegħ tad-definizzjoni għal estratti naturali ta' speċi oħrajn ta' Glycyrrhiza 
oħrajn tevita din il-problema.

Dak li hemm imsemmi f'paragrafu (c) mhux meħtieġ billi l-artikolu 3 (ġdid) jippermetti li l-
ispirti jingħataw togħma ħlief meta dan huwa projbit mid-definizjonijiet speċifiċi tagħhom.

Emenda 77
Anness II, taqsima 25, punt (c)

(c) 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 
tal-pastis de Marseille

imħassar

Ġustifikazzjoni
Mhux meħtieġ li dan jissemma billi l-artikolu 3 (ġdid) jippermetti li l-ispirti jingħataw togħma 
ħlief meta dan huwa projbit mid-definizjonijiet speċifiċi tagħhom.

Emenda 78
Anness II, taqsima 26, punt (c)

(c) 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-anis.

imħassar

Ġustifikazzjoni
Mhux meħtieġ li dan jissemma billi l-artikolu 3 (ġdid) jippermetti li l-ispirti jingħataw togħma 
ħlief meta dan huwa projbit mid-definizjonijiet speċifiċi tagħhom.

Emenda 79
Anness II, taqsima 29
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(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 ta’ oriġini agrikola

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

(1) miksuba wara l-fermentazzjoni, bil-
ħmira, minn jew
(i) ċereali, patata u/jew ġulepp magħqud 
(molasses), jew

(ii) frott

(2) iddistillat u/jew imsoffi sabiex il-
karatteristiċi organolettiċi tal-materja prima 
użata u tal-prodotti sekondarji li jiffurmaw 
waqt il-fermentazzjoni jitnaqqsu b’mod 
selettiv,

(2) iddistillat u/jew imsoffi sabiex il-
karatteristiċi organolettiċi tal-materja prima 
użata u tal-prodotti sekondarji li jiffurmaw 
waqt il-fermentazzjoni jitnaqqsu b’mod 
selettiv,

Dan il-proċess jista’ jiġi segwit 
b’distillazzjoni mill-ġdid 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 
b’distillazzjoni mill-ġdid u/jew trattament 
permezz ta’ assistenzi xierqa għall-
ipproċessar, inkluż it-trattament bil-faħam 
tal-kannol attivat, sabiex ix-xarba tingħata 
karatteristiċi organolettiċi speċjali,

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

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

(b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum tal-vodka hija ta’ 37,5%.

(b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum tal-vodka hija ta’ 37,5%.

(c) L-uniċi sustanzi għat-togħma li jistgħu 
jinżiedu huma l-komposti għat-togħma 
naturali preżenti fid-distillat miksub mill-
materjali prima ffermentati. Flimkien ma' 
dan, il-prodott jista’ jingħata karatteristiċi 
organolettiċi speċjali, minbarra t-togħma 
predominanti.

(c) L-uniċi sustanzi għat-togħma li jistgħu 
jinżiedu huma l-komposti għat-togħma 
naturali preżenti fid-distillat miksub mill-
materjali prima ffermentati. Flimkien ma' 
dan, il-prodott jista’ jingħata karatteristiċi 
organolettiċi speċjali, minbarra t-togħma 
predominanti.

(d) Bla preġudizzju għad-Direttiva 
2000/13/KE, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni jew it-tikkettar tal-vodka
għandu 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'għandhiex tkun akbar minn nofs id-daqs 
ta' dik użata għad-denominazzjoni tal-bejgħ 
u lanqas ma tkun iċken minn terz tagħha.

(d) Bla preġudizzju għad-Direttiva 
2000/13/KE, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni jew it-tikkettar tal-vodka 
prodotta mill-frott għandu jindika fl-istess 
kamp viżwali bħal dak tad-denominazzjoni 
tal-bejgħ il-frażi "distillat minn..." 
akkumpanjata mill-isem tal-frotta jew frott 
użat fil-produzzjoni ta' l-alkoħol etiliku ta' 
oriġini agrikola. It-tipa m'għandhiex tkun 
akbar minn nofs id-daqs ta' dik użata għad-
denominazzjoni tal-bejgħ u lanqas ma tkun 
iċken minn terz tagħha.
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tissolva il-problema kkumplikata tal-materji prima li minnha ssir il-vodka.  Minn 
naħa, dan jirrispetta l-idea li l-proposti m'għandhomx jeliminaw prodotti leġittimi mis-suq 
tal-vodka; filwaqt li minn oħra, ifittex li jindirizza t-tħassib li esprimew il-partijiet interessati 
- partikolarment dawk fl-Istati Membri tat-Tramuntana.  

Din l-emenda tagħmel differenza bejn vodka magħmula miċ-ċereali, mill-patata u mill-ġulepp 
magħqud (molasses) (li jinkludi kemm il-ġulepp tax-xitla tal-pitravi (beet molasse) u kemm 
dak tal-kannamiela (cane molasses).  Dak ta' l-ewwel għaliex aktar vodka fl-UE hija 
magħmula mix-xitla tal-pitravi (beet) milli pereżempju mill-patata, u dak ta' l-aħħar għaliex li 
jiġi inkluż il-ġulepp tax-xitla tal-pitravi (beet) u jiġi eskluż dak tal-kannamiela jistieden sfida 
fid-WTO) u vodka magħmula mill-frott.  Il-proposta tħassar ir-rekwiżit li materji prima 
għandhom ikunu indikati fuq it-tikketta tal-vodka magħmula miċ-ċereali, mill-patata u mill-
ġulepp: u tqis ir-rappreżentazzjonijiet mill-industrija li l-konsumaturi ma jqisux din l-
informazzjoni bħala rilevanti meta jixtru l-vodka.  Id-definizzjoni ta' vodka distillata mill-
frott, li għal dan l-iskop għandha tinkludi l-għeneb, hija f'kull sens l-istess bħall dik tal-bqija 
tal-vodka, u b'hekk tiżgura kwalità konsistenti.  Għall-dawn it-tipi ta' vodka anqas komuni, 
madankollu, id-definizzjoni żżomm ir-rekwiżit li l-materji prima għandhom ikunu indikati fuq 
it-tikketta fil-frażi "Vodka - distillata minn..."

Emenda 80
Anness II, taqsima 36, punt (c)

(c) Preparazzjoni 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 tal-ġinn tal-
pruna salvaġġa.

imħassar

Ġustifikazzjoni
Mhux meħtieġ li dan jissemma billi l-artikolu 3 (ġdid) jippermetti li l-ispirti jingħataw togħma 
ħlief meta dan huwa projbit mid-definizjonijiet speċifiċi tagħhom.

Emenda 81
Anness II, taqsima 40, punt (a)

(a) In-Nocino huwa liker li togħmtu tiġi 
prinċipalment permezz tal-maċerazzjoni 
u/jew id-distillazzjoni tal-qlub sħaħ tal-ġewż 
aħdar (Jugians regia L.) b’kontenut minimu 
ta’ zokkor ekwivalenti għal 100 gramma 

(a) In-Nocino huwa liker li togħmtu tiġi 
prinċipalment permezz tal-maċerazzjoni 
u/jew id-distillazzjoni ta' ġewż aħdar sħiħ 
(Juglans regia L.) b’kontenut minimu ta’ 
zokkor ekwivalenti għal 100 gramma għal 
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għal kull litru ta’ zokkor invertit. kull litru ta’ zokkor invertit

Ġustifikazzjoni
It-terminu "qlub" għandu jitħassar. Il-fatt li dan issemma fir-R.1576/89 kien żball għaliex in-
"Nocino" jsir minn ġewż aħdar sħiħ.

Jugians regia L. should għandha tinbidel b'Juglans regia L. Dan jidher li kien żball tal-kitba.

Emenda 82
Anness II, taqsima 41, punt (c)

(c) 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 
tal-liker tal-bajd jew advocaat jew avocat 
jew Advokat.

imħassar

Ġustifikazzjoni
Mhux meħtieġ li dan jissemma' billi l-artikolu 3 (ġdid) jippermetti li l-ispirti jingħataw 
togħma ħlief meta dan huwa projbit mid-definizjonijiet speċifiċi tagħhom.

Emenda 83
Anness II, taqsima 42, punt (c)

(c) 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 
tal-liker bil-bajd.

imħassar

Ġustifikazzjoni
Mhux meħtieġ li dan jissemma' billi l-artikolu 3 (ġdid) jippermetti li l-ispirti jingħataw 
togħma ħlief meta dan huwa projbit mid-definizjonijiet speċifiċi tagħhom.

Emenda 84
Anness II, taqsima 44, punt (c)

(c) Preparazzjonijiet u sustanzi għat-
togħma naturali kif imfissra fl-Artikolu 

imħassar
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1(2)(b)(i) u l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 
88/388/KEE biss jistgħu jintużaw fit-tħejjija 
tal-Berenburg jew Beerenburg.

Ġustifikazzjoni

Mhux meħtieġ li dan jissemma' billi l-artikolu 3 (ġdid) jippermetti li l-ispirti jingħataw 
togħma ħlief meta dan huwa projbit mid-definizjonijiet speċifiċi tagħhom.

Emenda 85 
Anness II, taqsima 45, punt (c)

(c)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 tat-
Topinambur.

imħassar

Ġustifikazzjoni
Mhux meħtieġ li dan jissemma' billi l-artikolu 3 (ġdid) jippermetti li l-ispirti jingħataw 
togħma ħlief meta dan huwa projbit mid-definizjonijiet speċifiċi tagħhom.

Emenda 86
Anness II, it-tielet sottotitolu

Kategorija C: Xorb Ieħor ta' l-Ispirtu imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan is-suġġeriment huwa fuq l-istess linja tat-tħassir tal-klassifikazzjoni fi tlieta f'termini 
ġenerali ta' xorb ta' l-ispirtu

Emenda 87
Anness II, Kategorija C, punt 1

1. Ix-xarbiet ta' l-ispirtu kollha li 
jissodisfaw id-definizzjoni ta' l-Artikolu 1 
iżda ma jikkwalifikawx biex jiddaħħlu fil-

imħassar
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Kategoriji A jew B jiġu deskritti, 
ippreżentati u ttikkettati bid-
denominazzjoni tal-bejgħ “xarba ta’ l-
ispirtu”.

Ġustifikazzjoni

Dan is-suġġeriment huwa marbut mat-tħassir tal-klassifikazzjoni fi tlieta f'termini ġenerali ta' 
xorb ta' l-ispirtu

Emenda 88
Anness II, Kategorija C, punt 2

2. Ir-Rum-Verschnitt huwa prodott fil-
Ġermanja u jinkiseb billi jitħalltu r-rum u l-
alkoħol, fejn proporzjon mimimu ta’ 5% ta’ 
l-alkoħol fil-prodott aħħari trid tiġi mir-rum.  
Fir-rigward tat-tikkettar u l-preżentazzjoni 
tal-prodott Rum-Verschnitt il-kelma 
Verschnitt trid tidher fuq id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni jew it-tikkettar b'karattri ta' l-
istess tipa, daqs u lewn, u fuq l-istess linja, 
tal-kelma “Rum” u, fil-każ tal-fliexken, fuq 
it-tikketta ta’ quddiem.  Meta dan il-prodott 
jinbiegħ barra mis-suq Ġermaniż, il-
kompożizzjoni alkoħolika tiegħu trid 
tintwera fuq it-tikketta.

46. Ir-Rum-Verschnitt huwa prodott fil-
Ġermanja u jinkiseb billi jitħalltu r-rum u l-
alkoħol, fejn proporzjon mimimu ta’ 5% ta’ 
l-alkoħol fil-prodott aħħari trid tiġi mir-rum.  
Fir-rigward tat-tikkettar u l-preżentazzjoni 
tal-prodott Rum-Verschnitt il-kelma 
Verschnitt trid tidher fuq id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni jew it-tikkettar b'karattri ta' l-
istess tipa, daqs u lewn, u fuq l-istess linja, 
tal-kelma “Rum” u, fil-każ tal-fliexken, fuq 
it-tikketta ta’ quddiem.  Meta dan il-prodott 
jinbiegħ barra mis-suq Ġermaniż, il-
kompożizzjoni alkoħolika tiegħu trid 
tintwera fuq it-tikketta.

Emenda 89
Anness II, Kategorija C, punt 3

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 bħala “xarba ta' l-ispirtu” u 
l-isem Slivovice jista' jintuża wkoll fl-istess 
kamp viżiv fuq it-tikketta ta' quddiem. .  

47 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 bħala “xarba ta' l-ispirtu” u 
l-isem Slivovice jista' jintuża wkoll fl-istess 
kamp viżiv fuq it-tikketta ta' quddiem. .  
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Jekk dan is-Slivovice Ċek jiġi 
kkumerċjalizzat fil-Komunità, il-
kompożizzjoni alkoħolika tiegħu trid 
tintwera fuq it-tikketta.  Din id-dispożizzjoni 
hija bla preġudizzju għall-użu ta’ l-isem 
Slivovice għal spirti tal-frott skond il-punt 9 
tal-Kategorija A.

Jekk dan is-Slivovice Ċek jiġi 
kkumerċjalizzat fil-Komunità, il-
kompożizzjoni alkoħolika tiegħu trid 
tintwera fuq it-tikketta.  Din id-dispożizzjoni 
hija bla preġudizzju għall-użu ta’ l-isem 
Slivovice għal spirti tal-frott skond it-
taqsima 9.

Emenda 90
Anness III, Kategorija A, Taqsima 2, kolonna 2

Scotch Whisky/ Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español

(Dawn id-denominazzjonijiet jistgħu jkunu 
ssupplimentati bit-termini “malt” jew 
“grain”)

(Dawn id-denominazzjonijiet jistgħu jkunu 
ssupplimentati bit-termini “malt” jew 
“grain”)

Irish Whiskey Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey
(Dawn id-denominazzjonijiet jistgħu jkunu 
ssupplimentati bit-termini “pot still” jew 
“malt” jew “grain”)

(Dawn id-denominazzjonijiet jistgħu jkunu 
ssupplimentati bit-termini “pot still” jew 
“malt” jew “grain”)

Scotch Whisky/ Scotch
Uisge Beatha Albannach/Scotch Whisky

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tat-terminu bil-Gaeliku Skoċċiż tirrifletti l-fatt li bosta marki diġà jużaw il-
Gaeliku fuq it-tikketti tagħhom. Hija wkoll konformi ma' żviluppi politiċi u legali riċenti fl-
Iskozja, fejn leġiżlazzjoni rrikonoxxiet il-Gaeliku bħala lsien uffiċjali.
It-tieni aspett ta' din l-emenda tirrifletti l-emenda oriġinali tar-rapporteur għall-Anness III, 
punt 2. Kif irrimarka oriġinalment ir-rapporteur għall-opinjoni, għalkemm il-proposta tal-
Kummissjoni tirrifletti dispożizzjonijiet attwali fir-Regolament 1576/89, l-Iscotch Whisky 
Association tikkunsidra l-inklużjoni tat-termini 'malt' u 'grain' f'rabta ma' l-indikazzjoni 
ġeografika (GI) 'Scotch Whisky / Scotch' elenkata fl-Anness III bħala superfluwa u li 
possibilment tqarraq. Filwaqt li dawn it-termini huma użati b'mod komunti għall-GI tal-wiski, 
m'humiex l-uniċi termini supplimentari permessi.

Il-kummenti tar-rapporteur għall-opinjoni dwar l-Artikolu 7.5 jipproponu li fl-Artikolu 7.5 
tar-Regolament il-ġdid terġa tiddaħħal dispożizzjoni li permezz tagħha l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi jistgħu jkunu akkumpanjati minn dettalji addizzjonali, skond ir-regolamentazzjoni 
ta' l-awtorità rilevanti fil-pajjiż inkwistjoni. (Nota: L-Artikolu 5.2 tar-Regolament 1576/89 
jirreferi.)
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Barra minn hekk, is-suġġerimenti tar-rapporteur għall-opinjoni dwar l-Artikolu 15.1 u 2 
jipproponu li jikkjarifikaw li
l-awtoritajiet ta' l-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-applikazzjonijiet u l-
fajls tekniċi ta' appoġġ għar-reġistrazzjoni ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi.

Għalhekk, minħabba dawn il-kontrolli nazzjonali, jidher aktar xieraq li kull terminu 
supplimentari permess għall-wiski elenkat bħala indikazzjonijiet ġeografiċi fl-Anness III 
għandu jiġi determinat mill-awtorità rilevanti tal-pajjiż involut.

Emenda 91
Anness III, Kategorija A, Taqsima 3, Indikazzjoni ġeografika, nota tal-qiegħ (ġdid)

Żieda ta' nota tal-qiegħ wara 'Kornbrand' 
kif ġej:
"Il-qawwa alkoħolika minima għall-korn 
huwa ta' vol. 32%"

Ġustifikazzjoni

Il-Korn huwa preżentament definit bħala spirtu taċ-ċereali permezz ta' l-Artikolu 1.4c) tar-R. 
1576/89: "Spirtu taċ-ċereali". Dan huwa magħmul mingħajr addittivi fil-Ġermanja u f'reġjuni 
fejn il-Ġermaniż huwa lingwa uffiċjali
- jew esklussivament permezz ta' distillazzjoni ta' għafġa ffermentata jew ċereali sħaħ jew 

qamħ, jew barli, segala, jew qamħ sarraċin bil-partijiet kollha tagħhom,
- jew permezz tar-ridistillazzjoni ta' distillat miksub skond l-ewwel subparagrafu.
L-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament jirrikjedi qawwa alkoħolika minima ta' 32% vol. għall-
Korn, filwaqt li għall-ispirti taċ-ċereali din hija ta' 35% vol.

Il-fatt li l-Korn issa huwa protett mill-Anness III (punt 3) bħala indikazzjoni ġeografika għall-
Ġermanja u l-Awstrija qed iwassal għal sitwazzjoni, li l-qawwa alkoħolika minima tiegħu 
tkun irregolata minn dik ġenerika għall-ispirti taċ-ċereali (35% vol). Għalhekk, il-bidla 
suġġerita hija maħsuba sabiex jinżamm l-istatus quo

Emenda 92
Anness III, Kategorija A, Taqsima 6, Indikazzjoni ġeografika + oriġini (ġdid)

Indikazzjoni Ġeografika Oriġini Ġeografika Indikazzjoni Ġeografika Oriġini Ġeografika

Τσικουδιά/Tsikoudia  Greċja
Τσίπουρο/Tsipouro   Greċja

Emenda 93
Anness III, Kategorija B, Taqsima 23, Indikazzjoni ġeografika (ġdid)

Indikazzjoni  Ġeografika  Indikazzjoni  Ġeografika  
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Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene
Ούζο πλωμαρίου/Ouzo of Plomari

Emenda 94
Anness III, Kategorija B, Taqsima 31, Indikazzjoni ġeografika + oriġini (ġdid)

Indikazzjoni  
Ġeografika  

Oriġini  
Ġeografika

Indikazzjoni  
Ġeografika  

Oriġini  
Ġeografika

Κίτρο 
Νάξου/Kitro ta' 
Naxos

Greċja

Μαστίχα 
Χίου/Mastic ta' 
Chios
Κουμ Κουάτ 
Κέρκυρας/ Cum 
Cuat ta' Corfu
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