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Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi legali tal-proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-
tikkettar ta' xorb ta’ l-ispirtu (COM(2005)0125 – C6-0440/2005 –
2005/0028(COD))1

Għażiż Sur ‘Chairman’,

Permezz ta’ ittra ta’ l-4 ta’ Ottubru 2006, iċ-‘Chairman’ tal-Kumitat għall-Aġrikoltura u għall-I
żvilupp Reġjunali talab lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali biex jikkunsidra jekk il-bażi legali 
kinetx valida u xierqa għall-proposta tal-Kummissjoni hawn fuq imsemmija. Hu rrimarka li l-
kumitat tiegħu adotta emenda li tibdel il-bażi legali għal abbozz ta’ regolament sabiex mal-bażi 
legali ta’ bħalissa jiżdied l-Artikolu 95 kif ukoll l-Artikolu 37 tat-Trattat KE. 

Il-kumitat ikkonsidra l-mistoqsija t’hawn fuq skond l-Artikolu 35(3) tar-Regoli ta’ Proċedura 
fil-laqgħa li għamel fil-11 ta’ Diċembru 2006.

Dispożizzjonijiet relevanti tat-Trattat KE

Artikolu 95

1. B’deroga mill-Artikolu 94 u ħlief fejn provdut xort'oħra f’dan it-Trattat, id-dispożizzjonijiet 
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li ġejjin għandhom japplikaw għall-kisba ta'l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 14. Il-Kunsill g
ħandu, waqt li jaġixxi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 u wara li jikkonsulta mal-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali, jadotta l-miżuri għall-approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
stipulati bil-liġi, b'regolamenti jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri li għandhom bħala l-
għan tagħhom l-istabbiliment u l-operazzjoni tas-suq intern.

2.  Il-paragrafu 1 m’ għandux japplika għal dispożizzjonijiet fiskali, għal dawk li għandhom 
x'jaqsmu mal-moviment liberu ta' persuni u lanqas għal dawk li għandhom x'jaqsmu mad-
drittijiet u l-interessi ta' l-impjegati.

3.  Il-Kummissjoni, fil-proposti tagħha kif maħsuba fil-paragrafu 1 li jikkonċerna s-saħħa, s-
sigurtà, il-ħarsien ta' l-ambjent u l-protezzjoni tal-konsumatur, għandha tieħu bħala bażi 
protezzjoni fl-għola livell, waqt li tieħu kont partikolarment ta’ kull żvilupp ġdid ibbażat fuq 
fatti xjentifiċi. Fil-limiti tal-poteri rispettivi tagħhom, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill g
ħandhom ukoll ifittxu li jilħqu dan l-objettiv.

4.  Jekk, wara l-adozzjoni mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni ta’ miżuri ta’ armonizzazzjoni, 
Stat Membru jħoss li jkun meħtieġ li jżomm id-dispożizzjonijiet nazzjonali fuq il-bażi ta’ ne
ċessitajiet maġġuri msemmija fl-Artikolu 30, jew li għandhom x’jaqsmu mal-ħarsien ta' l-
ambjent jew ta' l-ambjent tax-xogħol, dan għandu jgħarraf lill-Kummissjoni b’dawn id-dispo
żizzjonijiet kif ukoll dwar ir-raġuni għaliex għandhom jinżammu.

5.  Aktar minn hekk, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4, jekk, wara l-adozzjoni mill-
Kunsill jew mill-Kummissjoni ta’ miżura ta’ armonizzazzjoni, Stat Membru jħoss li jkun meħtie
ġ li jintroduċi dispożizzjonijiet nazzjonali bbażati fuq prova xjentifika ġdida li għandha 
x’taqsam mal-ħarsien ta' l-ambjent jew ta' l-ambjent tax-xogħol fuq il-bażi ta’ xi problema spe
ċifika għal dak l-Istat Membru li toriġina mill-adozzjoni ta’ miżura ta’ armonizzazzjoni, dan g
ħandu jinforma lill-Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet li jkollu l-ħsieb jintroduċi kif ukoll bil-bażi 
għall-introduzzjoni tagħhom.

6.  Il-Kummissjoni għandha, fi żmien sitt xhur min-notifika msemmija fil-paragrafi 4 u 5, 
tapprova jew tiċħad id-dispożizzjonijiet nazzjonali involuti, wara li tkun ivverifikat jekk 
humiex, jew le mezz ta’ diskriminazzjoni arbitrarja jew ta’ restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ
bejn Stati Membri u jekk joħolqux jew le ostakolu għall-funzjonament tas-suq intern.

Fin-nuqqas  ta’ deċiżjoni  mill-Kummissjoni  matul  dan il-perijodu,   d-dispożizzjonijiet  
nazzjonali msemmija fil-paragrafi 4 u 5 għandhom ikunu meqjusa bħala li kienu approvati.
Meta tkun iggustifikata mill-komplessità tal-materja u meta m' hemmx periklu għas-saħħa 
umana, il-Kummissjoni tista' tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat li l-perijodu msemmi f’dan il-
paragrafu jista' jittawwal b’perijodu ieħor sa sitt xhur.

7.  Meta, bis-saħħa tal-paragrafu 6, xi Stat Membru jkun awtorizzat li jżomm jew jintroduċi 
dispożizzjonijiet nazzjonali li jidderogaw minn miżura ta’ armonizzazzjoni, il-Kummissjoni g
ħandha immedjatament teżamina jekk tipproponix adattament għal dik il-miżura.
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8.  Meta Stat Membru jqajjem problema speċifika dwar is-saħħa pubblika f’qasam li kien suġ
ġett minn qabel għal miżuri ta’ armonizzazzjoni, dan għandu jiġbed l-attenzjoni tal-
Kummissjoni li għandha immedjatament teżamina jekk tipproponix miżuri xierqa lill-Kunsill.

9.  B' deroga mill-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 226 u 227, il-Kummissjoni u xi Stat Membru 
jista' jressaq il-materja direttament quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja jekk jikkunsidraw li xi Stat 
Membru ieħor ikun qiegħed jagħmel użu mhux xieraq tal-poteri previsti f dan l-Artikolu.

10.  Il-miżuri ta’ armonizzazzjoni msemmija hawn fuq għandhom, fil-każi xierqa, jinkludu klaw
żola ta’ salvagwardja li tawtorizza lill-Istati Membri jieħdu għal raġuni waħda jew aktar li m' 
hijiex ta' natura ekonomika msemmija fl-Artikolu 30, miżuri proviżorji suġġetti għall-proċedura 
tal-kontroll mill-Komunità.

Artikolu 37
1.  Sabiex tiddetermina l-linji prinċipali tal-politika agrikola komuni, il-Kummissjoni għandha 
tlaqqa’ konferenza ta' l-Istati Membri malli t-Trattat jidħol fis-seħħ, biex huma jkunu jistgħu 
jqabblu l-politika agrikola tagħhom u, partikolarment, biex jagħmlu prospett tar-riżorsi u b
żonnijiet tagħhom.

2.  Fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan it-Trattat, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali u waqt li tikkonsidra x-xogħol tal-konferenza pprovdut fil-
paragrafu 1, għandha tissottometti proposti biex telabora u timplimenta l-politika agrikola 
komuni, inkluża s-sostituzzjoni ta’ l-organizzazzjonijiet nazzjonali b’waħda mill-forom ta’ l-
organizzazzjoni komuni previsti fl-Artikolu 34, paragrafu 1, u l-implimentazzjoni tal-miżuri spe
ċifikati f’dan it-Titolu ta' dan it-Trattat.

Dawn il-proposti għandhom jieħdu konsiderazzjoni xierqa ta' l-interdipendenza tal-kwistjonijiet 
agrikoli mqajjma f' dan it-Titolu tat-Trattat.

Fuq il-proposta tal-Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill, ja
ġixxi b'maggoranza kwalifikata, għandu joħroġ regolamenti jew direttivi, jew jieħu deċiżjonijiet 
bla ħsara għal kull rakkomandazzjoni li huwa jista’ jagħmel.

3.  Il-Kunsill, b’votazzjoni tal-maġġoranza kkwalifikata, jista’ bil-kondizzjonijiet previsti fil-
paragrafu ta' qabel, jissostitwixxi organizzazzjonijiet nazzjonali tas-suq bl-organizzazzjoni 
komuni prevista fl-Artikolu 34(1):

a) jekk l-organizzazzjoni komuni toffri lill-Istati Membri li jopponu din il-miżura u li 
jippossjedu huma stess organizzazzjoni nazzjonali għall-prodotti in kwistjoni, garanziji 
ekwivalenti dwar l-impjieg u l-livell ta’ għijxien tal-produtturi interessati, waqt li jittie
ħed kont xieraq tar-ritmu ta' l-adattamenti li jkunu possibbli u ta’ gradi ta’ spe
ċjalizzazzjoni meħtieġa;
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b) jekk dik l-organizzazzjoni tkun tista’ tiżgura kummerċ fi ħdan il-Komunità
kondizzjonijiet simili għal dawk li jipprevalu fi swieq nazzjonali.

4. Jekk organizzazzjoni komuni tiġi stabbilita għal ċerta materja prima, waqt li tkun għadha ma 
teżistix għal prodotti korrispondenti proċessati, il-materja prima in kwistjoni wżata għall-
prodotti proċessati intiżi għall-esportazzjoni f’pajjiżi mhux membri tista' tiġi importata minn 
barra l-Komunità.

Kontenut ta’ l-Abbozz tar-Regolament 

Il-Kummissjoni adottat il-proposta attwali sabiex taġġorna l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar ix-
xorb ta’ l-ispirtu. Ir-regolament propost b’mod partikulari qed ifittex li: 

itejjeb l-applikabilità, il-leġġibilità u ċ-ċarezza tar-regolament ibbażat fuq il-leġi•
żlazzjoni preżenti dwar ix-xorb ta’ l-ispirtu;
jikkombina ż-żewġ regolamenti dwar ix-xorb ta’ l-ispirtu f’regolament wieħed;•
jintroduċi politika definita sew dwar ix-xorb ta’ l-ispirtu bbazata fuq tliet kategoriji ta’•
prodotti msejsa fuq id-definizzjonijiet preżenti tal-prodotti;
jintroduċi flessibilità billi l-kompetenza biex jiġu emendati l-Annessi, li preżentament •
issir bi proċedura ta' kodeċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tgħaddi għand il-
Kummissjoni assistita mill-Kumitat ta' Implimentazzjoni dwar ix-Xorb ta’ l-Ispirtu;
jadatta regolamenti għal rekwiżiti tekniċi ġodda;•
jadatta regolamenti għal rekwiżiti tad-WTO, inklużi t-TRIPs;•
jiddefinixxi kriterji li jiggwidaw l-għarfien ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ġodda.•

Ir-regolament propost jikkonsisti minn erba’ kapitoli u tliet annessi:

Kapitolu I: “Id-definizzjoni tax-xorb ta’ l-ispirtu”, tistabbilixxi l-klassifikazzjoni u d-
definizzjoni prinċipali tax-xorb ta' l-ispirtu.

Ġew stabbiliti tliet kategoriji ta' xorb ta' l-ispirtu:
- “Spirti”: Grupp esklussiv ta’ xorb ta’ l-ispirtu li jinkludu biss l-aktar forma pura ta' prodott li 
ma fihx alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola u li jippermetti biss sustanzi għat-togħma 
(‘flavourings’) naturali, e.g. ir-rum, il-wiski, il-brandi, eċċ.
- “Xorb ta' l-ispirtu speċifiku”: Grupp distint ta’ xorb ta’ l-ispirtu li jista’ jkun fih alkoħol etiliku 
ta’ orġini agrikola u sustanzi għat-togħma identiċi għal dawk naturali, għalkemm biss f'għamla 
limitata u definita sew, e.g. il-ġinn, il-vodka, il-likers, eċċ.
- “Xorb ta' l-ispirtu ieħor”: Grupp miftuħ ta’ prodotti li jista' jkun fihom l-alkoħol etiliku ta' ori
ġini agrikola kif ukoll sustanzi għat-togħma, sustanzi għall-ħlewwa (‘sweeteners’) u oħrajn.
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Il-Kapitolu II jittratta l-partikolaritajiet tad-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar tax-xorb 
ta’ l-ispirtu.

Ir-regolament jistabbilixxi sistema koerenti bbażata fuq drawwiet tradizzjonali u fuq il-
kategoriji stabbiliti. L-għan tiegħu hu li l-konsumatur jingħata informazzjoni ċara dwar in-
natura tal-prodott u li jobbliga lill-produttur sabiex jipprovdi l-informazzjoni neċessarja kollha 
ħalli l-konsumatur ma jiġix żgwidat.

Il-Kapitolu III jistabbilixxi r-regoli dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi bbażati fuq l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità Ewropea.

L-indikazzjonijiet ġeografiċi attwalment elenkati fl-Anness II għar-Regolament (KEE) Nru 
1576/89 jiġu inkorporati f'dan l-abbozz tar-regolament, inklużi l-indikazzjonijiet ġeografiċi li b
ħalissa huma rregolati fi ħdan ir-Regolament (KEE) Nru 1576/89 bħala Grappa, Korn, 
Pacharan, Ouzo, ... Madankollu, sabiex tiġi kkunsidrata l-ġurisprudenza ta’ dan l-aħħar tal-
Qorti tal-Ġustizzja, ir-regolament jipprevedi li l-fajls tekniċi għal dawn l-indikazzjonijiet g
ħandhom jiġu ppubblikati fi żmien seba’ snin mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament.

Il-kriterji stabbiliti fil-Ftehim TRIPs huma riflessi fir-regolament il-ġdid u se jservu ta’ bażi g
ħall-introduzzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi ġodda fl-Anness III tar-regolament.

Il-Kapitolu III jirreferi wkoll għall-Anness III fejn l-indikazzjonijiet ġeografiċi rikonoxxuti 
huma elenkati individwalment.

Il-Kapitolu IV jagħlaq b’miżuri ġenerali, tranżizzjonali u finali.

L-Anness I jinkludi d-definizzjonijiet tekniċi għall-produzzjoni ta' xorb ta' l-ispirtu.

L-Anness II jinkludi x-xarbiet ta’ l-ispirtu individwali li huma kklassifikati fil-kategoriji 
stabbiliti bir-regolament. Dan jelenka l-karatteristiċi tal-prodotti b'mod sistematiku u 
konsistenti.

L-Anness III jelenka l-indikazzjonijiet ġeografiċi kif deskritti hawn fuq.

Il-problema

L-ittra mingħand iċ-Chairman tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali tgħid li ġiet 
adottat emenda fil-kumitat li tibdel il-bażi legali sabiex tinkludi l-Artikolu 37 tat-Trattat.  Dan 
jirrifletti l-importanża tax-xorb ta’ l-ispirtu bħala prodott agrikolu u l-fatt li r-regolament pre
ċedenti dwar l-istess suġġett kien ibbażat fuq l-Artikoli 43 u 100 tat-Trattat KEE.

Evalwazzjoni
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2 Kawża C-155/91 Kummissjoni kontra Kunsill [1993] ECR I-939, para 7 
3 Kawżi Konġunti C-164/97 & C-165/97 Parlament Ewropew kontra Kunsill [1999] ECR I-1139, para 14.

Il-Qorti tal-Ġustizzja dejjem sostniet li fil-kuntest ta’ organizzazzjoni tas-setgħat fil-Komunità, 
l-għażla tal-bażi legali għal miżura trid tkun ibbażata fuq fatturi oġġettivi li huma suġġetti għal 
reviżjoni ġudizzjarja. Dawk il-fatturi jinkludi b’mod partikulari l-għan u l-kontenut tal-miżura2.

Mid-dispożizzjonijiet tal-proposta għal regolament, jidher li hu l-aktar ikkonċernat dwar l-
ikkjarifikar tar-regoli dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta’
xorb ta’ l-ispirtu, bl-għan li tittejjeb l-applikabilità u l-leġġibilità tal-leġiżlazzjoni eżistenti u l-
introduzzjoni ta' politika soda għax-xorb ta’ l-ispirti.

Madankollu huwa ċar li leġiżlazzjoni bħal din taffettwa wkoll l-agrikoltura, peress li r-
regolament propost jistabbilixxi li l-alkoħol etiliku użat fil-produzzjoni tax-xorb ta’ l-ispirtu jrid 
ikun esklussivament ta’ oriġni agrikola.

Għalhekk irid jiġi determinat jekk l-Artikolu 37 tat-Trattat KE jistax jiddaħħal bħala bażi legali. 
B’mod partikulari, huwa neċessarju li jiġi kkonsidrat jekk il-miżura proposta għandiex 
x’taqsam prinċipalment ma’ qasam wieħed ta’ azzjoni, li jkollha biss effetti każwali fuq politiki 
oħra, jew jekk l-aspetti kollha tal-miżura humiex essenzjalment indaqs. Fl-ewwel każ, il-bażi 
legali biss għandha tintuża, fl-ieħor l-istituzzjoni għandha tadotta l-att skond id-dispo
żizzjonijiet fuq liema l-kompetenza tagħha hi bbażata.  F’kull każ, fejn il-proċeduri li ġejjin mid-
dispożizzjonijiet kkonċernati m’humiex kompatibbli, bażi legali doppja hi impossibbli u trid 
issir għażla bejniethom3.  

Fil-każ ta’ bħalissa, il-proċeduri għal adozzjoni ta’ att li jirriżulta mill-Artikoli 37 u 95 tat-
Trattat KE huma kompatibbli sakemm dawn jippermettu li l-Kunsill jaġixxi permezz ta’ maġ
ġoranza kwalifikata. Madankollu, l-Artikolu 37 għandu dispożizzjoni għall-proċedura ta’
konsultazzjoni u l-Artikolu 95 għal kodeċiżjoni. Il-fatt li leġiżlazzjoni preċedenti f’dan il-qasam 
kienet ibbażata fuq kombinazzjoni simili ta’ artikoli tat-Trattat ma jfissirx li nħoloq preċedent li 
jorbot, b’mod partikulari fin-nuqqas ta’ kwalunkwe deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq dik il-
bażi legali kkombinata.

Madankollu, f’dan il-kuntest l-Artikolu 37 tat-Trattat KE ma jistax iservi bħala bażi legali għall-
att propost ikkonċernat minħabba r-raġunijiet li ġejjin. 

L-ewwel nett, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 37 jirrelataw esklussivament mal-prodotti 
elenkati fl-Anness I tat-Trattat KE, li jeskludi "brandies, likuri u xorb ta' l-ispirtu”, it-tema tal-
proposta attwali.

It-tieni nett, għalkemm il-miżuri li hemm fl-abbozz tar-regolament jista’ jkollhom effett pożittiv 
fuq il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ l-alkoħol etiliku, jidher li dan l-effett huwa 
sekondarju u każwali fir-rigward ta’ l-għan prinċipali li jikkonsisti fit-titjib tal-leġiżlazzjoni e
żistenti dwar ix-xorb ta’ l-ispirtu sabiex jiġi żġurat l-iffunzjonar tajjeb tas-suq intern. 
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4 Kawża C-187/93 Parlament kontra Kunsill ECR I-2857, para 28 
5 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Giuseppe Gargani (‘chairman’), Rainer Wieland (viċi 
‘chairman’), Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, 
Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner and Jaroslav Zvěřina.

Fl-aħħar nett, il-fatt li r-Regolament KEE Nru 1576/89 hu bbażat fuq l-Artikoli 95 u 37 tat-
Trattat KE m’għandu l-ebda direzzjoni dwar l-għażla ta’ bażi legali xierqa għall-proposta
attwali għal regolament. Skond ġurisprudendza deċiża tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-bażi legali t-
tajba ta’ att trid tiġi magħżula abbażi tal-kontenut u ta’ l-għan tal-miżura kkonċernata u mhux 
abbażi ta’ l-objettivi milħuqa minn atti preċedenti li ttrattaw l-istess suġġett4.  

Konklużjonijet

Irid jiġi konkluż li r-regolament propost għandu jkun ibbażat fuq l-Artikolu 95 tat-Trattat KE 
peress li l-kundizzjonijiet li jiġġustifikaw id-dħul ta’ l-Artikolu 37 tat-Trattat KE bħala bażi 
legali addizzjonali m’humiex sodisfaċenti.

Fil-laqgħa li l-Kumitat għall-Affarijiet Legali kellu fil-11 ta’ Diċembru 2006 ġie deċiż, b’mod 
unanimu5, li jirrakkomandalek li l-proposta għal regolament tkun ibbażata biss fuq l-Artikolu 
95 tat-Trattat KE.

Dejjem tiegħek,

Giuseppe Gargani


