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Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb ta' l-ispirtu

Proposta għal regolament (COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Emenda mressqa minn Christofer Fjellner

Emenda 102

Tirrifjuta l-proposta tal-Kummissjoni.

Or. sv

Emenda mressqa minn Christofer Fjellner

Emenda 103
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq proposta ġdida li tittratta il-varjetajiet kollha 
ta' spirti b'mod ugwali;

Or. sv
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Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone,

Emenda 104
Ċitazzjoni 1

- Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikolu 95 tiegħu,

- Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikoli 95 u37 tiegħu,

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex tkun enfasizzata l-importanza ta' l-agrikoltura f'dan ir-Regolament.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 105
Ċitazzjoni 1

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikolu 95 tiegħu,

- Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikoli 37 u 95 tiegħu,

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 37 kien inkluż fil-bażi legali b'konformità ma' l-objettivi tar-regolament. Kif 
imsemmi f'Premessa 5 tal-proposta tal-Kummissjoni, l-oqsma ta' l-ispirti u l-agrikoltura 
huma konnessi mill-qrib ħafna.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 106
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 

(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 
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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.

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 (KEE) Nru 1576/89 għandu 
għalhekk jiġi mħassar u ssostitwit 
b'Regolament ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiżgura li t-tikkettar huwa kopert ukoll minn dawn ir-regolamenti.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 107
Premessa 2

(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 biex jinkisbu
livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur, 
il-prevenzjoni tal-qerq, 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 fi 
ħdanha 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 
konsiderazzjoni. 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 jibqgħu 
jitqiesu. L-innovazzjoni teknoloġika 
għandha titqies ukoll fid-definizzjonijiet ta' 
l-Anness II meta din isservi biex tittejjeb il-
kwalità, mingħajr ma jkunu affettwati l-
karratteristiċi tradizzjonali tax-xarba ta' l-
ispirtu konċernata.  

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara li l-innovazzjoni teknoloġika għandha titqies fejn xieraq paermezz ta' 
bidliet fid-definizzjonijiet fl-Anness II, iżda li dawn il-bidliet m'għandhomx ixekklu metodi ta' 
produzzjoni tradizzjonali. Din l-emenda żżomm bilanċ tajjeb bejn iż-żewġ objettivi. 

Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Emenda 108
Premessa 3

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

imħassra

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament huwa bbażat fuq il-prinċipju li tkun garantita kwalità għolja għax-xorb ta' l-
ispirtu kollu. Il-klassifikazzjoni proposta tagħti x'tifhem li Kategorija I hija 'l-prodotti fil-
forma l-iktar pura' u li ż-żewġ kategoriji l-oħra huma ta' kwalità anqas. Għalhekk din 
għandha tiġi rrifjutata.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh 

Emenda 109
Premessa 3 a (ġdida)

(3a) Il-konsum kroniku ta' l-alkoħol jista' 
jikkawża problemi mentali u fiżjoloġiċi 
(fwied, kardjovaskulari) u jista' jagħmel 
ħsara lill-feti. Il-konsum eċċessiv ta' l-
alkoħol huwa assoċjat mad-diżordni 
soċjali, il-vjolenza u l-inċidenti tat-traffiku 
fatali. L-alkoħoliżmu huwa wieħed mill-
vizzji tad-dinja li l-iktar iqum flus. Il-
konsum ta' l-alkoħol qed jiżdied fil-
maġġoranza tal-pajjiżi ta' l-UE. Il-konsum 
ta' l-alkoħol li qed jiżdied fost iż-żgħażagħ 
huwa kawża ta' tħassib. Bħalissa l-Istati 
Membri jistgħu jdaħħlu twissijiet dwar is-
saħħa obbligatorji għal xorb alkoħoliku.
Għandhom jitħeġġew li dan jagħmluh 
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b'mod partikulari biex iwissu dwar il-
perikli konnessi mal-konsum ta' l-alkoħol 
waqt it-tqala. Il-Kummissjoni għandha tqis 
jekk hijiex meħtieġa l-armonizzazzjoni ta' 
twissijiet dwar is-saħħa.  

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 110
Premessa 5

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li skond ir-Regolament preżenti, l-alkoħol etiliku li m'huwiex ta' oriġini 
agrikola ma jistax jintuża.

Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Emenda 111
Artikolu 1, paragrafu 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.;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' xorb ta' l-ispirtu m'għandhiex tirreferi biss għal dan ir-Regolament, iżda 
għandha tapplika għall-prodotti ta' l-ikel kollha. Barra minn hekk, valur massimu ta' 80% 
jeskludi varji prodotti lokali tipiċi magħmulin bl-idejn li huma popolari ħafna fl-Italja.
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Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Emenda 112
Artikolu 1, paragrafu 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 massima ta' 80% vol., suġġett għall-
eċċezzjonijiet għal dawn il-valuri ddikjarati 
fl-annessi għal dan ir-regolament.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-annessi fihom eċċezzjonijiet għal dawn il-valuri, pereżempju fil-każ ta' 'egg nog' u 
Advocaat. (Anness II, punt 41).

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 113
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (c)

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

(c) li fih qawwa alkoħolika minima ta’ 20 % 
vol.u massima ta’ 80 % vol.,

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni iktar preċiża.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 114
Artikolu 1, paragrafu 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 massima ta' 80 % vol., suġġett għall-
eċċezzjonijiet għal dawn il-valuri indikati 
fl-annessi għal dan ir-regolament.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-annessi jistipulaw eċċezzjonijiet għall-valuri ta' hawn fuq, pereżempju fir-rigward 'liqueuer 
tal-bajd jew advocaat jew avocat jew Advokat' (Anness II, punt 41).

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 115
Artikolu 1, paragrafu 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 għall-konsum min-nies
massima ta’ 80% vol., 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li l-limitu ta' alkoħol ta' 80% japplika għal xorb ta' l-ispirtu għall-
konsum min-nies u ma jirrappreżentax limitu massimu ta' distillazzjoni (ħafna xorb fl-Anness 
II għandu livelli ta' distillazzjoni ta' aktar minn 80%).

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 116
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (d), punt (i), inċiż 2

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

- permezz tal-maċerazzjoni jew ipproċessar 
simili ta' materjali minn pjanti fl-alkoħol 
etiliku ta' oriġini agrikola u/jew distillati ta' 
oriġini agrikola, u/jew xorb alkoħoliku fi 
ħdan it-tifsira ta' dan ir-Regolament, u/jew  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din ittejjeb iċ-ċarezza tat-test billi jkun speċifikat il-likwidu użat għall-proċess ta' 
maċerazzjoni.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 117
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (d), punt (ii), inċiż 4
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– xarbiet. imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni iktar preċiża.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 118
Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid)

Il-qawwa alkoħolika minima msemmija 
f'punt (c) hija bla ħsara għad-definizzjoni 
għall-prodotti f'kategorija 41 ta' Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aħħar paragrafu jinkludi eċċezzjoni għall-Advocaat (kategorija 41, Anness II) peress li l-
qawwa alkoħolika tiegħu hija 14%.

Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 119
Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Bla ħsara għar-regoli speċifiċi stipulati 
għal kull wieħed mill-prodotti elenkati fl-
Artikolu 1, "spirti" jistgħu:
(a) ikunu mirquma skond definizzjonijiet 
tekniċi u rekwiżiti fl-Anness I u skond il-
leġiżlazzjoni speċifika ta' l-Istati Membri;
(b) jitħallew biex jikkorrispondu ma' 
karatteristiċi ta' prodotti partikulari u 
skond id-definizzjonijiet tekniċi u r-
rekwiżiti fl-Anness I. Madankollu, sustanzi 
għall-ħlewwa kif definiti fid-Direttiva 
94/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill1 jistgħu jintużaw biss għall-
produzzjoni ta' xorb ta' l-ispirtu li ma 
jissodisfa ebda definizzjoni teknika fl-
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Anness II għal dan ir-Regolament;

(c) jiġu miżjuda b'sustanzi għat-togħma 
skond definizzjonijiet tekniċi u rekwiżiti 
f'Anness I;
(d) ikun fihom alkoħol etiliku ta oriġini 
agrikola jew distillati (ta' oriġini agrikola) 
miżjuda;
(e) jiġu miżjuda b'sustanzi għall-kulur 
skond definizzjonijiet tekniċi u rekwiżiti fl-
Anness I;
2. Il-prattiki elenkati fil-paragrafu 1 
għandhom jitħallew isiru għax-xorb ta' l-
ispirtu kollu bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet stipulati fl-Anness II.
3. Il-prattiki elenkati fil-paragrafu 1 
għandhom jirrispettaw il-metodi 
tradizzjonali eżistenti għall-produzzjoni ta' 
spirti.
1 ĠU L 237, 10.9.1994, p 3. Id-Direttiva kif 
emendata l-aħħar permezz tad-Direttiva 2006/52/KE 
(ĠU L 204, 26.7.2006, p. 10).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova tinkludi l-prattiki permessi kollha għall-ispirti f'artikolu ġenerali 
wieħed.
Il-leġiżlazzjoni tkun inkonsistenti jekk lista ta' prattiki ta' produzzjoni tkun applikata għal xi 
spirti (dawk taħt numri 1 sa 13 ta' l-Artikolu 1.2 a tar-rapport) u lista differenti tkun 
applikata għall-oħrajn (14 u ta' wara). Li wieħed jifred id-definizzjonijiet ma jkun ta' ġid la 
għall-produtturi ta' spirti u lanqas għall-konsumaturi.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 120
Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Bla ħsara għar-regoli speċifiċi stipulati 
għal kull wieħed mill-prodotti elenkati fl-
Artikolu 1, "spirti" jistgħu:
(a) jiġu mirquma skond definizzjonijiet 
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tekniċi u rekwiżiti fl-Anness I u skond il-
leġiżlazzjoni speċifika ta' l-Istati Membri;
(b) jitħallew biex jikkorrispondu ma' 
karatteristiċi ta' prodotti partikulari u 
skond id-definizzjonijiet tekniċi u r-
rekwiżiti fl-Anness I. Madankollu, sustanzi 
għall-ħlewwa kif definiti fid-Direttiva 
94/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill1 jistgħu jintużaw biss għall-
produzzjoni ta' xorb ta' l-ispirtu li ma 
jissodisfa ebda definizzjoni teknika fl-
Anness II għal dan ir-Regolament;

(c) jiġu miżjuda b'sustanzi għat-togħma 
skond definizzjonijiet tekniċi u rekwiżiti fl-
Anness I;
(d) ikun fihom alkoħol etiliku ta' oriġini 
agrikola jew distillati (ta' oriġini agrikola) 
miżjuda;
(e) jiġu miżjuda b'sustanzi għall-kulur 
skond definizzjonijiet tekniċi u rekwiżiti fl-
Anness I;
2. Il-prattiki elenkati fil-paragrafu 1 
għandhom jitħallew isiru għax-xorb ta' l-
ispirtu kollu bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet stipulati fl-Anness II.
3. Il-prattiki elenkati fil-paragrafu 1 
għandhom jirrispettaw il-metodi 
tradizzjonali eżistenti għall-produzzjoni ta' 
spirti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni fi tliet kategoriji mfassla mill-proposta m'hijiex meħtieġa u żbaljata 
teknikament. L-unika klassifikazzjoni eżatta għall-ispirti trid tkun is-sistema msemmija fir-
Regolamenti 1576/89 u 1014/90, i.e. li tagħti definizzjonijiet skond il-bejgħ.

Emenda mressqa minn Renate Sommer

Emenda 121
Artikolu 2, paragrafu 3 a (ġdid)
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Prodotti li fihom l-alkoħol etiliku u 
denaturant, irrispettivament mill-
konċentrazzjoni ta' alkoħol etiliku, 
għandhom ikunu klassifikati taħt il-
klassifikazzjoni tad-dwana ta' l-UE bħala 
'alkoħol etiliku u spirti oħra, denaturati, ta' 
kwalunkwe qawwa' u ma jistgħux jintużaw 
għall-produzzjoni ta' xorb ta' l-ispirtu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux biżżejjed li jkun hemm restrizzjoni li l-alkoħol etiliku użat ikun alkoħol etiliku ta' oriġini 
agrikola. Sabiex ma jitħallewx isiru l-prattiki konċernati, jeħtieġ li tkun imposta projbizzjoni.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 122
Artikolu 3

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

imħassar

(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.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni ma tagħmilx distinzjoni ċara u sinifikanti bejn il-kategoriji individwali.

Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Emenda 123
Artikolu 3

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

Jitħassru wkoll it-titoli li ġejjin fl-Anness 
II:
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(a) “spirti”: il-prodotti elenkati fil-
Kategorija A ta’ l-Anness II;

Kategorija A: Spirti

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

Kategorija B: Xarbiet ta' l-ispirtu speċifiċi

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

Kategorija C: Xarbiet ta' l-ispirtu oħrajn

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni la hi loġika u lanqas trasparenti u hija żbaljata f'li tqiegħed ċerti prodotti fi 
grupp partikulari, għax b'hekk tiżgwida lill-konsumaturi fir-rigward il-kwalità peress li ma 
timxix mal-prattika preżenti. Barra minn hekk, tagħti x'tifhem b'mod żbaljat li hemm 
klassifikazzjoni bbażata fuq il-kwalità.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 124
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. Bla ħsara għar-regoli speċifiċi stabbiliti 
għal kull wieħed mill-prodotti elenkati fl-
Anness II, l-“ispirti” jistgħu:

a) jiġu mmanifatturati permezz tal-
fermentazjoni alkoħolika u d-distillazzjoni 
miksuba esklussivament mill-materja prima 
skond id-definizzjonijiet fl-Anness II;
b) ma jkunx fihom alkoħol etiliku ta’ 
oriġini agrikola jew distillati (ta’ oriġini 
agrikola) miżjuda;
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;
d) ikunu mħellwin biss biex tiġi mirquma t-
togħma finali tal-prodott, skond id-
definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi fl-
Anness I għal dan ir-Regolament u 
b’kunsiderazzjoni partikolari tal-

d) jiġu mirquma skond definizzjonijiet 
tekniċi u rekwiżiti fl-Anness I u skond il-
leġiżlazzjoni speċifika ta' l-Istati Membri.
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leġiżlazzjoni ta’ l-Istati Membri.

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:
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;

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;

c) ikun fihom sustanzi u preparati 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.

d) jitħallew sabiex jikkorrispondu ma' 
karatteristiċi ta’ prodotti partikolari u skond 
id-definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi fl-
Anness I għal dan ir-Regolament.
Madankollu, sustanzi għall-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 jissodisfa ebda definizzjoni 
teknika ta' l-Annnes II 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:
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;

c) jiġu miżjuda b'sustanzi għat-togħma 
skond definizzjonijiet tekniċi u rekwiżiti fl-
Anness I.

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

da) jiġu miżjuda b'sustanzi għall-kulur 
skond definizzjonijiet tekniċi u rekwiżiti fl-
Anness I.
3a. Il-prattiki elenkati fil-paragrafu 1 
għandhom jitħallew isiru għax-xorb ta' l-
ispirtu kollu bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet stipulati fl-Anness II.
3b. Il-prattiki elenkati fil-paragrafu 1 
għandhom jirrispettaw il-metodi 
tradizzjonali eżistenti għall-produzzjoni ta' 
spirti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni fi tliet kategoriji mfassla mill-proposta m'hijiex meħtieġa u żbaljata 
teknikament. L-unika klassifikazzjoni eżatta għall-ispirti trid tkun is-sistema msemmija fir-
Regolamenti 1576/89 u 1014/90, i.e. li tagħti definizzjonijiet skond il-bejgħ.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 125
Artikolu 4, paragrafu 1, parti introduttorja

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

1. Bla ħsara għar-regoli speċifiċi stabbiliti 
għal kull wieħed mill-prodotti elenkati fil-
kategoriji 1 sa 12 ta' l-Anness II, l-“ispirti” 
għandhom:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda konsegwenzjali wara t-tħassir tat-tliet kategoriji fl-Artikolu 3. 

Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Emenda 126
Artikolu 4, paragrafu 1, parti introduttorja

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

definizzjonijiet individwali, il-prodotti 
elenkati f'punti 1-12 ta' l-Anness II 
għandhom:

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tas-suddiviżjoni fi tliet kategoriji għandha tkun supplimentata bl-inklużjoni ta' 
karatteristiċi ġenerali dwar ċerti tipi ta' prodotti. Fil-kategorija ta' l-ispirti (punti 1-14), il-
possibiltà ġenerali li jintużaw sustanzi għat-togħma naturali għandha tinżamm, suġġetta għal 
definizzjonijiet partikulari li jispeċifikaw li l-użu tagħhom huwa projbit.

Emenda mressqa minn Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Emenda 127
Artikolu 4, paragrafu 1, parti introduttojra u punt (a)

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

1. Bla ħsara għar-regoli speċifiċi inklużi fid-
definizzjonijiet individwali, il-prodotti 
elenkati f'punti 1-12 ta' l-Anness II 
għandhom:

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tas-suddiviżjoni fi tliet kategoriji għandha tkun supplimentata bl-inklużjoni ta' 
karatteristiċi ġenerali dwar ċerti tipi ta' prodotti. Fil-kategorija ta' l-ispirti (punti 1-14), il-
possibiltà ġenerali li jintużaw sustanzi għat-togħma naturali għandha tinżamm, suġġetta għal 
definizzjonijiet partikulari li jispeċifikaw li l-użu tagħhom huwa projbit.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 128
Artikolu 4, paragrafu 1, punt (b)

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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agrikola) miżjuda;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 129
Artikolu 4, paragrafu 1, punt (b)

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

(b) ma jkunx fihom alkoħol etiliku ta' oriġini 
agrikola jew distillati ta' oriġini agrikola 
(tħassir) għajr dawk derivati mill-materja 
prima inkluża fid-definizzjoni;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' brandi inkluża fl-Anness II (5)(a)(1) tippermetti li dik ix-xarba titħallat ma' 
distillat ta' l-inbid.

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli  

Emenda 130
Artikolu 4, paragrafu 1, punt (c)

(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) ma jkunx fihom sustanzi għat-togħma 
ħlief sustanzi u preparati għat-togħma 
naturali kif imfissra fl-Artikolu 1(2)(b)(i) u 
l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 88/388/KEE, 
sakemm dan ikun dikjarat fid-definizzjoni 
tagħhom u jsir permezz ta' metodi naturali 
bħala prattika tradizzjonali f'ċerti zoni waqt 
id-distillazzjoni;

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 131
Artikolu 4, paragrafu 1, punt (d)
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(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 
bkunsiderazzjoni partikolari tal-leġiżlazzjoni 
ta l-Istati Membri.

(d) ikunu miżjuda b;sustanzi għall-ħlewwa
biss biex tiġi mirquma t-togħma finali tal-
prodott, skond id-definizzjonijiet u r-
rekwiżiti tekniċi fl-Anness I għal dan ir-
Regolament u b'kunsiderazzjoni partikolari 
tal-leġiżlazzjoni ta' l-Istati Membri. It-tirqim 
għandu jkun permess skond id-definizzjoni 
mogħtija fl-Artikolu ġdid 1a ta' l-Anness I.  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni tal-proċess li jintuża għall-irfinar ta' prodott fl-aħħar ċiklu ta' produzzjoni 
tiegħu hija essenzjali jekk irridu nissalvagwardjaw metodi ta' produzzjoni tradizzjonali, 
b'mod partikulari fir-rigward spirti bħall-wiski, ir-rum u l-konjak.

Emenda mressqa minn Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Emenda 132
Artikolu 4, paragrafu 2

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. Bla ħsara għar-regoli speċifiċi inklużi fid-
definizzjonijiet individwali, il-prodotti 
elenkati f'punti 13-45b ta' l-Anness II 
jistgħu:

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

(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;

(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;

(c) ikun fihom sustanzi u preparati 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.

(d) jitħallew sabiex jikkorrispondu ma' 
karatteristiċi ta’ prodotti partikolari u skond 
id-definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi fl-
Anness I għal dan ir-Regolament.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tas-suddiviżjoni fi tliet kategoriji għandha tkun supplimentata bl-inklużjoni ta' 
karatteristiċi ġenerali dwar ċerti tipi ta' prodotti. Fil-kategorija ta' l-ispirti (punti 1-14), il-
possibiltà ġenerali li jintużaw sustanzi għat-togħma naturali għandha tinżamm, suġġetta għal 
definizzjonijiet partikulari li jispeċifikaw li l-użu tagħhom huwa projbit.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 133
Artikolu 4, paragrafu 2, parti introduttorja

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. Bla ħsara għar-regoli speċifiċi stabbiliti 
għal kull wieħed mill-prodotti elenkati fil-
kategoriji 13 sa 45 ta' l-Anness II, ix-
“xarbiet ta' l-ispirtu speċifiċi” għandhom:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda konsegwenzjali wara t-tħassir tat-tliet kategoriji fl-Artikolu 3. 

Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Emenda 134
Artikolu 4, paragrafu 2, parti introduttorja

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. Bla ħsara għar-regoli speċifiċi inklużi fid-
definizzjonijiet individwali, il-prodotti 
elenkati f'punti 13-45b ta' l-Anness II 
jistgħu:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-emenda għal paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 135
Artikolu 4, paragrafu 2, punt (d)
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(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.

(d) jitħallew sabiex jikkorrispondu ma' 
karatteristiċi ta’ prodotti partikolari u skond 
id-definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi fl-
Anness I għal dan ir-Regolament.  It-tirqim 
għandu jkun permess skond id-definizzjoni 
mogħtija fl-Artikolu ġdid 1a ta' l-Anness I.  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni tal-proċess li jintuża għall-irfinar ta' prodott fl-aħħar ċiklu ta' produzzjoni 
tiegħu hija essenzjali jekk irridu nissalvagwardjaw metodi ta' produzzjoni tradizzjonali, 
b'mod partikulari fil-każ ta' spirti (flimkien ma' l-isem tal-frotta) magħmula mill-maċerazzjoni 
u d-distillazzjoni.

Emenda mressqa minn Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Emenda 136
Artikolu 4, paragrafu 3

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

3. Bla ħsara għar-regoli speċifiċi inklużi fid-
definizzjonijiet individwali, il-prodotti 
mhux elenkati f'punti 1-45b ta' l-Anness II 
jistgħu:

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

(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;

(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;

c) ikun fihom sustanzi u preparati 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.

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tas-suddiviżjoni fi tliet kategoriji għandha tkun supplimentata bl-inklużjoni ta' 
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karatteristiċi ġenerali dwar ċerti tipi ta' prodotti. Fil-kategorija ta' l-ispirti (punti 1-14), il-
possibiltà ġenerali li jintużaw sustanzi għat-togħma naturali għandha tinżamm, suġġetta għal 
definizzjonijiet partikulari li jispeċifikaw li l-użu tagħhom huwa projbit.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 137
Artikolu 4, paragrafu 3, parti introduttorja

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

3. Bla ħsara għar-regoli speċifiċi stabbiliti 
għall-prodotti fil-kategoriji 45a u 45b ta’ l-
Anness II, “xarbiet ta’ l-ispirtu oħrajn” 
għandhom:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda konsegwenzjali wara t-tħassir tat-tliet kategoriji fl-Artikolu 3. 

Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Emenda 138
Artikolu 4, paragrafu 3, parti introduttorja

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

3. Bla ħsara għar-regoli speċifiċi inklużi fid-
definizzjonijiet individwali, il-prodotti 
mhux elenkati f'punti 1-45b ta' l-Anness II 
jistgħu:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta' l-emenda għall-Artikolu 4, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 139
Artikolu 4, paragrafu 3, punt (d)

ikunu mħellwin b’mod li jikkorrispondi ma' 
karatteristiċi ta’ prodotti partikolari u skond 
id-definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi fl-

(d) jitħallew b’mod li jikkorrispondi ma' 
karatteristiċi ta’ prodotti partikolari u skond 
id-definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi fl-
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Anness I għal dan ir-Regolament. Anness I għal dan ir-Regolament. It-tirqim 
għandu jkun permess skond id-definizzjoni 
mogħtija fl-Artikolu ġdid 1a ta' l-Anness I.  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni tal-proċess li jintuża għall-irfinar ta' prodott fl-aħħar ċiklu ta' produzzjoni 
tiegħu hija essenzjali jekk irridu nissalvagwardjaw metodi ta' produzzjoni tradizzjonali għal 
'xorb ta' l-ispirtu ieħor'.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 140
Artikolu 5

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jridu jkunu jistgħu jieħdu miżuri speċifiċi biex tittejjeb il-kwalità ta' xorb ta' 
l-ispirtu. Madankollu, dawn il-miżuri jridu jkunu gvernati minn regoli u japplikaw għall-
indikazzjonijiet ġeografiċi stipulati fl-Anness III. Dawn il-prodotti jridu jkunu jistgħu jiġu 
identifikati b'mod ċar, inkella jitqajmu dubji dwar il-valur ta' regolament Komunitarju.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 141
Artikolu 5

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli 
aktar stretti minn jew addizzjonali għal dawk 
fl-Anness II dwar il-produzjoni, id-
deskrizzjoni, it-tikkettar, l-ippakkjar u l-
preżentazzjoni ta’ xorb ta’ l-ispirtu prodott 

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

fit-territorju tagħhom stess sakemm dawn 
ikunu kompatibbli mal-liġi Komunitarja.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jippermetti li jsiru bidliet fl-indikazzjonijiet ġeografiċi, iżda 
mhux fid-definizzjonijiet dwar xorb ta' l-ispirtu. Dan jgħin biex ikunu żgurati aktar 
trasparenza u ċertezza.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh

Emenda 142
Artikolu 5 a (ġdid)

Artikolu 5a
Twissijiet dwar is-saħħa

1. L-Istati Membri jistgħu jobbligaw lill-
produtturi jew l-importaturi ta' xorb 
alkoħoliku li jżidu twissijiet dwar is-saħħa 
fit-tikketti. Tikketti fuq quddiem tal-pakkett 
jistgħu jinkludu t-twissijiet li l-alkoħol jista' 
jikkawża problemi serji tas-saħħa u 
mentali, li l-alkoħol jista' jsir vizzju u li l-
konsum ta' l-alkoħol waqt it-tqala jista' 
jkun ta' ħsara għall-fetu. 
2. Twissijiet dwar is-saħħa fir-rigward l-
alkoħol jistgħu jeħtieġu armonizzazzjoni 
Ewropea bħat-twissijiet dwar is-saħħa fir-
rigward it-tabakk. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika qabel l-1 ta' jannar 2010 jew 
proposta leġiżlattiva biex iddaħħal twissijiet 
dwar is-saħħa fuq xorb alkoħoliku, jew 
komunikazzjoni biex tispjega għaliex 
b'kuntrast għat-twissijiet dwar is-saħħa fir-
rigward it-tabakk, l-armonizzazzjoni ta' 
twissijiet dwar is-saħħa fir-rigward l-
alkoħol m'humiex meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħat-twissijiet dwar is-saħħa fuq pakketti tat-tabakk, xorb alkoħoliku għandu jkollu twissijiet 
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dwar is-saħħa. Filwaqt li l-konsum moderat ta' l-alkoħol (is-soltu 14-il unità għan-nisa u 21 
unità għall-irġiel kull ġimgħa) ftit jista' jikkawża problemi għas-saħħa, hemm konsensus u 
esperjenza kbar li l-konsunm żejjed huwa perikoluż u jagħmel ħasara lis-saħħa u li l-konsum 
waqt it-tqala jista' jagħmel ħsara lill-fetu.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 143
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. Xorb ta’ l-ispirtu li jissodisfa l-
ispeċifikazzjonijiet għall-prodotti mfissra fil-
Kategoriji 1 sa 45 ta’ l-Anness II għandu 
jkun fih id-denominazzjoni tal-bejgħ 
assenjata hemmhekk lil dawk il-prodotti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda konsegwenzjali wara t-tħassir tat-tliet kategoriji fl-Artikolu 3. 

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 144
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 ikkomplementata, issupplimentata jew 
mibdula.  

2. Xorb ta’ l-ispirtu li jissodisfa l-
ispeċifikazzjonijiet għall-prodotti mfissra fil-
Kategoriji 45a u 45b ta’ l-Anness II għandu 
jkun fih id-denominazzjoni tal-bejgħ “xarba 
ta’ l-ispirtu”. Dik id-denominazzjoni tal-
bejgħ m'għandhiex tiġi kkomplementata, 
issupplimentata jew mibdula.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda konsegwenzjali wara t-tħassir tat-tliet kategoriji fl-Artikolu 3. 
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Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 145
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 ikkomplementata, issupplimentata 
jew mibdula.

2. Xorb ta’ l-ispirtu li ma jissodisfax l-
ispeċifikazzjonijiet għall-prodotti mfissra fil-
Kategoriji A u B ta’ l-Anness II ma jistax 
ikun fih id-denominazzjonijiet tal-bejgħ 
elenkati hemm.. Irid ikun deskritt bħla 
'xorb ta' l-ispirtu'.  Minkejja d-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 5, din id-
denominazzjoni tal-bejgħ ma tistax tinbidel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi s-sistema ta' kategoriji proposta qed tkun irrifjutata, ir-regoli dwar denominazzjonijiet 
tal-bejgħ irdu jkunu rrifjutati wkoll.  L-istatus quo irid jibqa'. L-emenda għal paragrafu 2 hija 
sempliċiment kjarifika.

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Emenda 146
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 ikkomplementata, issupplimentata 
jew mibdula.

2. Xorb ta’ l-ispirtu li jissodisfa l-
ispeċifikazzjonijiet għall-prodotti mfissra fil-
Kategoriji C ta’ l-Anness II ikun fih id-
denominazzjoni tal-bejgħ “xarba ta’ l-
ispirtu”.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit doppju huwa restrittiv wisq.

Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 147
Artikolu 7, paragrafu 3
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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.

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-konsumaturi ma jkunux żgwidati, b'konformità ma' l-istatus quo għandu jibqa' 
obbligatorju li xorb ta' l-ispirtu jinbiegħ b'isem wieħed biss. 

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 148
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. Bla ħsara għall-paragrafu 8 jew għall-
Artikolu 8(1), l-ismijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu 
m'għandhomx 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 7.4 jistipula r-regola ġenerali li l-ismijiet ta' xorb ta' l-ispirtu mniżżel fl-Anness II 
jistgħu jintużaw biss għal spirtu li jissodisfa d-definizzjoni ta' Anness II rilevanti, iżda iktar 'il 
quddiem fl-Artikolu 7.8 (dwar ismijiet ġeneriċi f'lista ta' ingredjenti) u fl-Artikolu 8.1 hemm 
eċċezzjonijiet għal din ir-regola (referenza għal ċertu xorb ta' l-ispirtu f'isem sħiħ).  Għalhekk 
hawnhekk għandha tkun inkluża referenza għaż-żewġ Artikoli.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 149
Artikolu 7, paragrafu 5

5. Id-denominazzjonijiet tal-bejgħ jistgħu 
jiġu ssupplimentati jew issostitwiti 

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

b’indikazzjoni ġeografika elenkata fl-Anness 
III u skond il-Kapitolu III, sakemm dan ma 
jiżgwidax lill-konsumatur.

(b) Ma' l-indikazzjonijiet ġeografiċi 
elenkati fl-Anness III jistgħu jitniżżlu 
dettalji oħra sakemm dawn huma rregolati 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali fl-
Istati Membri, jew skond il-fajl tekniku 
rilevanti msemmi fit-tieni paragrafu ta' l-
Artikolu 16.
(c) L-ismijiet ta' xorb ta' l-ispirtu elenkat 

fl-Anness II jistgħu jkunu supplementati 
b'indikazzjonijiet ġeografiċi minbarra dawk 
fl-Anness III, sakemm ma jiżgwidawx lill-
konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu ġdid (b) jiżgura li indikazzjonijiet ġeografiċi fl-Anness III (GIs) jistgħu jkunu 
supplementati minn aktar dettalji sakemm jew a) huma rregolati fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali jew b) jekk huma mniżżla fil-fajl tekniku. Eż. termini bħal ''single malt' u/jew 
'Highland' għall-wiski Skoċċiż.  

Il-paragrafu ġdid (c) jippermetti li xorb ta' l-ispirtu elenkat fl-Anness II juża termini 
ġeografiċi (eż. fil-każ tal-Wiski Skoċċiż, 'Orkney' jew 'Dufftown') sakemm dawn it-termini 
m'humiex reġistrati formalment bħala indikazzjonijiet ġeografiċi fl-Anness III u ma 
jiżgwidawx lill-konsumaturi.  

Emenda mressqa minn John Bowis

Emenda 150
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenzi l-oħra kollha għad-Direttiva 2000/13 (Artikoli 6, 8.1, 9.3, u 29(d)) ma jagħtux 
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kwalifikazzjoni bħal din li tirreferi għal regoli ta' implimentazzjoni nazzjonali.
 Għall-konsistenza u sabiex jiġi evitat it-taħwid, l-Artikolu 7.8 għandu bl-istess mod jirreferi 

direttament għad-Direttiva 2000/13/KE.  

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 151
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 hija 
pprojbita sakemm l-alkoħol ma jkunx 
joriġina esklussivament mix-xarba ta’ l-
ispirtu li hemm riferenza għaliha.

1. L-użu ta' denominazzjoni tal-bejgħ
elenkata fil-Kategoriji 1 sa 45 ta' l-Anness 
II jew ta' indikazzjoni ġeografika elenkata 
fl-Anness III jew l-allużjoni għaliha 
f'terminu kompost jew fil-preżentazzjoni ta' 
oġġett ta' l-ikel għandu jkun permess biss 
jekk l-alkoħol joriġina 100% mix-xarba ta' l-
ispirtu msemmija fit-terminu kompost.  
Termini komposti bħal dawn għandhom 
jidhru bħala żieda mad-deskrizzjoni tal-
bejgħ. 
L-użu ta' termini komposti bħal dawn 
għandu jkun projbit meta xarba ta' l-ispirtu
ġiet miżjuda bl-ilma b'mod li l-qawwa 
alkoħolika hija anqas mill-qawwa minima 
stipulata fid-definizzjoni ta' dik ix-xarba ta' 
l-ispirtu.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-sustanza din l-emenda hija identika għall-Emenda 70 imressqa mir-rapporteur minbarra 
l-aħħar sentenza ta' l-ewwel paragrafu li tiċċara li termini komposti jridu jkunu bħala żieda 
mad-deskrizzjoni ta' bejgħ (u mhux minflok id-deskrizzjoni ta' bejgħ).  Dan huwa f'konformità 
mar-rekwiżiti preżenti fir-Regolament 1576/89.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 152
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 

1. L-użu ta' denominazzjoni tal-bejgħ 
imsemmija fil-Kategorija A jew B ta' l-
Anness II jew ta' indikazzjoni ġeografika 
elenkata fl-Anness III f'terminu kompost jew 
l-allużjoni għal wieħed minnhom fi 
kwalunkwe oġġett ta' l-ikel għandu jkun 
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kwalunkwe wieħed/waħda minnhom 
għandha hija pprojbita sakemm l-alkoħol 
ma jkunx joriġina esklussivament mix-
xarba ta’ l-ispirtu li hemm riferenza 
għaliha.

permess biss jekk l-oġġett ta' l-ikel fih ix-
xarba ta' l-ispirtu identifikata u jekk l-
alkoħol jiġi 100% mix-xarba ta' l-ispirtu 
msemmija fit-terminu kompost.

L-użu ta' termini komposti bħal dawn 
għandu jkun projbit meta xarba ta' l-ispirtu 
ġiet miżjuda bl-ilma b'mod li l-qawwa 
alkoħolika hija anqas mill-qawwa minima 
stipulata fid-definizzjoni ta' dik ix-xarba ta' 
l-ispirtu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem użat għandu jkun imfisser aħjar sabiex ikunu evitati abbużi rigward id-
denominazzjonijiet tal-bejgħ ġeneriku ta' l-ispirti u l-GIs, mhux biss fir-rigward xorb ta' l-
ispirtu ieħor iżda wkoll kwalunkwe oġġett ta' l-ikel ieħor.  

Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 153
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 
ma jkunx joriġina esklussivament mix-
xarba ta’ l-ispirtu li hemm riferenza 
għaliha.

1. L-użu ta' denominazzjoni tal-bejgħ 
imsemmija fil-Kategorija A jew B ta' l-
Anness II, jew ta' indikazzjoni ġeografika 
elenkata fl-Anness III f'terminu kompost jew 
l-allużjoni għal wieħed minnhom f'oġġett 
ta' l-ikel għandu jkun permess biss jekk l-
oġġett ta' l-ikel fih ix-xarba ta' l-ispirtu 
identifikata u jekk l-alkoħol jiġi 100% mix-
xarba ta' l-ispirtu msemmija fit-terminu 
kompost.

L-użu ta' termini komposti bħal dawn 
għandu jkun projbit meta xarba ta' l-ispirtu 
ġiet miżjuda bl-ilma b'mod li l-qawwa 
alkoħolika hija anqas mill-qawwa minima 
stipulata fid-definizzjoni ta' dik ix-xarba ta' 
l-ispirtu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem ikun iktar komprensiv. B'hekk jitħarsu aktar id-denominazzjonijiet tal-bejgħ 
ġeneriku ta' l-ispirti jew l-indikazzjonijiet ġeografiċi mill-użu abużiv, mhux biss fir-rigward 
xorb ta' l-ispirtu ieħor iżda wkoll fi kwalunkwe oġġett ta' l-ikel ieħor (eż. gallettini tar-rum, 
zalza tal-Konjak).

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 154
Artikolu 8, paragrafu 3

Bħala deroga mill-paragrafu 1 u sabiex 
ikunu kkunsidrati l-metodi ta’ produzzjoni 
tradizzjonali, it-termini komposti elenkati 
fil-punt 31(d) ta’ l-Anness II jistgħu 
jintużaw fil-preżentazzjoni ta’ likers prodotti 
fil-Komunità taħt il-kundizzjonijiet stipulati 
f’dak il-punt.

Madankollu, skond is-sitwazzjoni meta dan 
ir-Regolament jidħol fis-seħħ, it-termini 
komposti elenkati fil-punt 31(d) ta' l-Anness 
II jistgħu jintużaw fil-preżentazzjoni ta' 
liqueurs prodotti fil-Komunità skond il-
kundizzjonijiet stipulati f'dak il-punt.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-termini msemmija (li jinkludu l-kelma 'brandi') m'għandhomx jitqiesu bħala tradizzjonali u 
f'każijiet fejn ikunu eċċezzjoni għandu jintuża l-kliem użat li jidher fl-Artikolu 7(b)(2) preżenti 
tar-Regolament (KE) Nru 1014/1990.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 155
Artikolu 9, paragrafu 1, parti introduttorja

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 
xarba ta’ l-ispirtu elenkata fil-Kategoriji 1 sa 
12 ta’ l-Anness II hija mħallta ma’:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda konsegwenzjali wara t-tħassir tat-tliet kategoriji fl-Artikolu 3. 
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Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 156
Artikolu 9, paragrafu 2

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda konsegwenzjali wara t-tħassir tat-tliet kategoriji fl-Artikolu 3.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 157
Artikolu 9, paragrafu 3

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. 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 fil-Kategoriji 1 sa 45 ta' l-Anness II 
jekk it-terminu ma jkunx jagħmel parti mid-
denominazzjoni tal-bejgħ iżda jkun elenkat 
biss fl-istess kamp viżiv fil-listi ta’ l-
ingredjenti alkoħoliċi kollha inklużi fit-
taħlita, bit-termini ‘xarba ta’ l-ispirtu 
mħallta’ mniżżlin qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta' 'mingħajr preġudizzju...' jiżgura li r-regoli iktar speċifiċi f'dan ir-Regolament 
jibqa' jkollhom preċedenza fuq ir-regoli ta' tikkettar iktar ġenerali fid-Direttiva 2000/13/KE u 
ma jiddgħajfux minħabba dawn ta' l-aħħar. 
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Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 158
Artikolu 10, paragrafu 1

1. Fejn id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew 
it-tikkettar ta’ xarba ta’ l-ispirtu j/tindika l-
materja prima utilizzata fil-produzzjoni ta’ l-
alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola, kull 
alkoħol agrikolu użat jissemma f’ordni mill-
kbir saż-żgħir tal-kwantitajiet użati.

1. Fejn id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew 
it-tikkettar ta’ xarba ta’ l-ispirtu jindikaw il-
materja prima utilizzata fil-produzzjoni ta’ l-
alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola, kull 
alkoħol etiliku jew distillat ta' oriġini 
agrikola użat għandu jissemma f’ordni mill-
kbir saż-żgħir tal-kwantitajiet użati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fejn id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-tikkettar ta' xarba ta' l-ispirtu jindikaw il-materja 
prima utilizzata għall-produzzjoni tax-xarba, il-materja prima tista' tkun jew alkoħol etiliku 
ta' oriġini agrikola jew distillat ta' oriġini agrikola. L-inklużjoni ta' din l-indikazzjoni ssarraf 
f'iktar tagħrif għall-konsumaturi. Barra minn hekk, m'hijiex se tikkawża diskriminazzjoni 
kontra xarbiet speċifiċi, iżda tinħoloq diskriminazzjoni kieku jiddaħħal rekwiżit li l-materja 
prima tkun indikata biss għal xarbiet magħmula mill-alkoħol etiliku.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 159
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 jistgħu jkunu 
ssupplimentati biss bit-terminu 
‘blend’,‘blended’ jew ‘blending’ meta l-
prodott ikun ġie bblendjat.

Or. en

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.  
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Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 160
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 issuġġerit fid-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-
tikkettar tax-xarba ta' l-ispirtu, dan għandu
jirreferi għall-komponent alkoħoliku l-aktar 
reċenti, u l-prodott irid ikun ġie mmaturat
taħt superviżjoni tas-sisa jew superviżjoni li 
toffri garanziji ekwivalenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tar-reviżjoni tal-kliem propost fl-emenda huwa li jkun żgurat li l-proċess ta' 
maturazzjoni kien suġġett għal superviżjoni xierqa sabiex kull stqarrija ta' maturazzjoni bħal 
din tkun issostanzjata, skond id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi eżistenti.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 161
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. Ħlief meta ssir eċċezzjoni, iż-żmien jista' 
jkun indikat biss meta jirreferi għall-
komponent alkoħoliku l-aktar riċenti u biss 
jekk il-kundizzjoni li l-prodott ġie mmaturat 
taħt superviżjoni tas-sisa jew superviżjoni li 
toffri garanziji ekwivalenti tkun issodisfata.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jinżamm l-istatus quo. Il-kliem preżenti ma jqisx il-metodi ta' maturazzjoni użati fil-
każ tal-brandi minn Jerez li huwa magħmul bil-metodu 'criaderas y soleras'.
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Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Emenda 162
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 fid-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni jew it-tikkettar tax-xarba ta' l-
ispirtu, għandu jirreferi għall-komponent 
alkoħoliku l-aktar reċenti, sakemm il-prodott 
ġie mmaturat taħt superviżjoni tas-sisa jew 
superviżjoni li toffri garanziji ekwivalenti.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

'Issuġġerit' hija kelma vaga wisq u mhux ċara, u dan huwa importanti, pereżempju, fil-każ tal-
'jenever' 'antik' jew 'riċenti' (ġinn Olandiż).

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 163
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 issuġġerit fid-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-
tikkettar tax-xarba ta' l-ispirtu, għandu
jirreferi għall-komponent alkoħoliku l-aktar 
reċenti, sakemm il-prodott ġie mmaturat taħt 
superviżjoni tas-sisa jew superviżjoni li 
toffri garanziji ekwivalenti u bla ħsara 
għad-dispożizzjonijiet speċifiċi stipulati 
minn kull Stat Membru fil-liġi domestika 
tiegħu biex ikopru prodotti magħmula fit-
territorju tagħhom bl-użu ta' metodi 
tradizzjonali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu ma jqisx in-natura speċifika ta' ċerti metodi ta' maturazzjoni tradizzjonali, 
bħas-sistema 'crideras y soleras' użata fil-produzzjoni tal-brandi f'Jerez.
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Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 164
Artikolu 10, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Il-Paragrafu 3 m'għandux japplika 
għal kwalunkwe deskrizzjoni, 
preżentazzjoni jew tikkettar li l-iskop 
tagħhom huwa li jiddistingwu bejn metodi 
ta' produzzjoni.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' 'oude jenever' u 'jonge jenever' (elenkati fl-Anness III, taqsima B, punt 17), 
pereżempju, il-kliem 'oud' u 'jong' ('antik' u 'riċenti') ma jirreferux għal kemm għandu żmien 
il-prodott iżda għall-metodu ta' produzzjoni użat. 

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Emenda 165
Artikolu 13, paragrafu 1a (ġdid)

(1a) Ċerti ismijiet tradizzjonali ġeografiċi 
jew mhux ġeografiċi li jiddiskrivu prodott 
agrikolu jew ta' l-ikel li joriġina f'zona jew 
post speċifiku, li l-kwalità u l-karatteristiċi 
tiegħu huma l-iktar jew biss minħabba l-
ambjent ġeografiku li jinkludi l-fatturi 
naturali u umani konċernati, u li l-
produzzjoni, il-manifattura u l-ipproċessar 
tiegħu isiru f'zona ġeografika partikulari, 
għandhom jitqiesu wkoll bħala titli ta' 
oriġini.

Or. el

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 166
Artikolu 14, paragrafu 1, punt (a)
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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' 
kwalunkwe xarba ta' l-ispirtu mhux koperta 
minn dispożizzjonijiet nazzjonali jew 
reġjonali rilevanti jew mill-fajl tekniku 
msemmi fl-Artikolu 15, jew fir-rigward ta' 
kwalunkwe prodott ieħor sakemm it-tali użu 
jisfrutta r-reputazzjoni ta' l-indikazzjoni
ġeografika rreġistrata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkjarifika l-kliem oriġinali billi:
a) tiżgura li l-GIs jitħarsu mill-użu f'xorb ta' l-ispirtu ieħor (minbarra dawk magħmula b'mod 
ġenwin skond il-GI), u fi prodotti ekwivalenti oħra.
b) tiżgura li l-GI tista' toqgħod kemm fuq dispożizzjonijiet nazzjonali jew reġjonali kif ukoll 
fuq il-fajl tekniku.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 167
Artikolu 14, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Xorb ta' l-ispirtu li għandu indikazzjoni 
ġeografika elenkat fl-Anness III għandu 
jkun konformi ma' l-ispeċifikazzjonijiet 
kollha ta' produzzjoni, tikkettar, 
preżentazzjoni u oħrajn tal-fajl tekniku 
stipulati fl-Artikolu 15(2) u/jew 
f'dispożizzjonijiet nazzjonali jew reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spirti li għandhom indikazjoni ġeografika protetta għandhom ikunu jistgħu jinbiegħu biss 
jekk ikunu konformi mal-kontenut tal-fajl tekniku, u/jew dispożizzjonijiet nazzjonali u/jew 
reġjonali.  Dan biex ikun żgurat infurzar konsistenti madwar l-UE kollha tar-regoli dwar it-
tikkettar, il-produzzjoni u l-preżentazzjoni.
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Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 168
Artikolu 14, paragrafu 3, subparagrafu 1

3. Fejn xi trejdmark tkun saret applikazzjoni 
għaliha jew tkun ġiet irreġistrata bi skop 
tajjeb, jew fejn id-drittijiet għal trejdmark 
ikunu nkisbu permezz ta’ użu bi skop tajjeb, 
sew qabel l-1 ta’ Jannar 1996 jew qabel ma 
l-indikazzjoni ġeografika tkun ġiet protetta 
fil-pajjiż ta’ l-oriġini tagħha, dan ir-
Regolament ma jippreġudikax l-eliġibilità 
għar-reġistrazzjoni ta’ trejdmark jew il-
validità tagħha, jew id-dritt li tintuża 
trejdmark, abbażi tal-fatt li t-tali trejdmark 
tkun identika, jew simili, għal indikazzjoni 
ġeografika protetta skond dan ir-
Regolament.

3. Meta tkun saret applikazzjoni għal xi 
trejdmark jew tkun ġiet irreġistrata bi skop 
tajjeb, jew fejn id-drittijiet għal trejdmark 
ikunu nkisbu permezz ta’ użu bi skop tajjeb, 
sew qabel l-1 ta' Ġunju 1989 jew qabel ma 
l-indikazzjoni ġeografika tkun ġiet protetta 
fil-pajjiż ta’ l-oriġini tagħha, dan ir-
Regolament m'għandux jippreġudika l-
eliġibilità għar-reġistrazzjoni ta’ trejdmark 
jew il-validità tagħha, jew id-dritt li tintuża 
trejdmark, abbażi tal-fatt li t-tali trejdmark 
tkun identika, jew simili, għal indikazzjoni 
ġeografika protetta skond dan ir-
Regolament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa iktar xieraq li ssir referenza għad-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament 1576/89 milli 
għall-iffirmar tal-ftehimiet TRIPS. Wieħed jittama li r-regoli ma jippermettux 
reġistrazzjonijiet, termini jew ismijiet li jistgħu jipperikolaw it-trejdmarks u 
denominazzjonijiet oriġinali li xi drabi l-Ewropa tinsa tiddefendi.

Emenda mressqa minn Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Emenda 169
Artikolu 14, paragrafu 3, subparagrafu 1

3. Fejn xi trejdmark tkun saret applikazzjoni 
għaliha jew tkun ġiet irreġistrata bi skop 
tajjeb, jew fejn id-drittijiet għal trejdmark 
ikunu nkisbu permezz ta’ użu bi skop tajjeb, 
sew qabel l-1 ta’ Jannar 1996 jew qabel ma 
l-indikazzjoni ġeografika tkun ġiet protetta 
fil-pajjiż ta’ l-oriġini tagħha, dan ir-
Regolament ma jippreġudikax l-eliġibilità 
għar-reġistrazzjoni ta’ trejdmark jew il-
validità tagħha, jew id-dritt li tintuża 
trejdmark, abbażi tal-fatt li t-tali trejdmark 
tkun identika, jew simili, għal indikazzjoni 
ġeografika protetta skond dan ir-

3. Meta tkun saret applikazzjoni għal xi 
trejdmark jew tkun ġiet irreġistrata bi skop 
tajjeb, jew fejn id-drittijiet għal trejdmark 
ikunu nkisbu permezz ta’ użu bi skop tajjeb, 
sew qabel l-1 ta’ Ġunju 1989 jew qabel ma 
l-indikazzjoni ġeografika tkun ġiet protetta 
fil-pajjiż ta’ l-oriġini tagħha, dan ir-
Regolament m'għandux jippreġudika l-
eliġibilità għar-reġistrazzjoni ta’ trejdmark 
jew il-validità tagħha, jew id-dritt li tintuża 
trejdmark, abbażi tal-fatt li t-tali trejdmark 
tkun identika, jew simili, għal indikazzjoni 
ġeografika protetta skond dan ir-
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Regolament. Regolament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa iktar xieraq li d-data tal-bidu tirreferi għad-dħul fis-seħħ tar-Regolament 1576/89 milli 
għall-iffirmar tal-ftehimiet TRIPS fil-kuntest tad-WTO. Ir-regoli konnessi m'għandhomx 
jippermettu reġistrazzjonijiet possibbli ta' termini jew ismijiet li jistgħu jipperikolaw it-
trejdmarks u denominazzjonijiet oriġinali.

Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Emenda 170
Artikolu 14, paragrafu 3, subparagrafu 1

3. Fejn xi trejdmark tkun saret applikazzjoni 
għaliha jew tkun ġiet irreġistrata bi skop 
tajjeb, jew fejn id-drittijiet għal trejdmark 
ikunu nkisbu permezz ta’ użu bi skop tajjeb, 
sew qabel l-1 ta’ Jannar 1996 jew qabel ma 
l-indikazzjoni ġeografika tkun ġiet protetta 
fil-pajjiż ta’ l-oriġini tagħha, dan ir-
Regolament ma jippreġudikax l-eliġibilità 
għar-reġistrazzjoni ta’ trejdmark jew il-
validità tagħha, jew id-dritt li tintuża 
trejdmark, abbażi tal-fatt li t-tali trejdmark 
tkun identika, jew simili, għal indikazzjoni 
ġeografika protetta skond dan ir-
Regolament.

3. Meta tkun saret applikazzjoni għal xi 
trejdmark jew tkun ġiet irreġistrata bi skop 
tajjeb, jew fejn id-drittijiet għal trejdmark 
ikunu nkisbu permezz ta’ użu bi skop tajjeb, 
sew qabel l-1 ta' Ġunju 1989 jew qabel ma 
l-indikazzjoni ġeografika tkun ġiet protetta 
fil-pajjiż ta’ l-oriġini tagħha, dan ir-
Regolament m'għandux jippreġudika l-
eliġibilità għar-reġistrazzjoni ta’ trejdmark 
jew il-validità tagħha, jew id-dritt li tintuża 
trejdmark, abbażi tal-fatt li t-tali trejdmark 
tkun identika, jew simili, għal indikazzjoni 
ġeografika protetta skond dan ir-
Regolament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa iktar xieraq li d-data tal-bidu tirreferi għad-dħul fis-seħħ tar-Regolament 1576/89 milli 
għall-iffirmar tal-ftehimiet TRIPS fil-kuntest tad-WTO.

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Emenda 171
Artikolu 14, paragrafu 3

Fejn xi trejdmark tkun saret applikazzjoni 
għaliha jew tkun ġiet irreġistrata bi skop 

imħassar 
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tajjeb, jew fejn id-drittijiet għal trejdmark 
ikunu nkisbu permezz ta’ użu bi skop 
tajjeb, sew qabel l-1 ta’ Jannar 1996 jew 
qabel ma l-indikazzjoni ġeografika tkun 
ġiet protetta fil-pajjiż ta’ l-oriġini tagħha, 
dan ir-Regolament ma jippreġudikax l-
eliġibilità għar-reġistrazzjoni ta’ trejdmark 
jew il-validità tagħha, jew id-dritt li tintuża 
trejdmark, abbażi tal-fatt li t-tali trejdmark 
tkun identika, jew simili, għal indikazzjoni 
ġeografika protetta skond dan ir-
Regolament.
Dan il-paragrafu ma jippreġudikax d-dritt 
tal-proprjetarju ta’ indikazzjoni ġeografika 
li jużaha f'konformità mal-prattika onesta 
f’materji industrijali jew kummerċjali 
skond l-Artikolu 6(1)(b) tad-Direttiva tal-
Kunsill 89/104/KEE u l-Artikolu 12(b) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/9.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 172
Artikolu 15, paragrafu 1, subparagrafu 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. Tali 
applikazzjonijiet iridu jkunu akkumpanjati 
minn fajl tekniku li jkun jinkludi l-
ispeċifikazzjonijiet li tkun trid tikkonforma 
magħhom ix-xarba ta’ l-ispirtu ikkonċernata. 
Il-fajls tekniċi jiġu ppubblikati fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, Serje C.

1. L-applikazzjonijiet sabiex indikazzjoni 
ġeografika tiġi inkluża fl-Anness III 
għandhom 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 għandhom jiġu 
sostanzjati kif jixraq mill-Istat Membru u 
għandhom jinkludu fajl tekniku li 
jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet li tkun trid 
tikkonforma magħhom ix-xarba ta’ l-ispirtu 
ikkonċernata. L-elementi ewlenin ta' l-
ispeċifikazzjonijiet fil-fajl tekniku, 
imsemmija fil-paragrafu 2, għandhom jiġu 
ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni 
Ewropea, Serje C.

Or. en



AM\633686MT.doc 39/84 PE 378.844v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

It-test ġdid se jikkjarifika li applikazzjonijiet għal indikazzjonijiet ġeografiċi jridu jkunu 
ssostanzjati, mill-Istat Membru ta' oriġini.  Dan l-approċċ huwa konformi wkoll ma' l-
approċċ użat għal regoli tal-GI dwar l-inbejjed.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 173
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 u/jew kimiċi
u/jew organolettiċi ewlenin tal-prodott;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħall-emenda 80 tar-rapporteur, din l-emenda tħassar ir-referenza għal karatteristiċi 
'mikrobijoloġiċi' li m'humiex importanti fid-deskrizzjoni ta' xarba ta' l-ispirtu.

Barra minn hekk, tikkjarifika li l-ispeċifikazzjonijiet rilevanti għall-indikazzjoni ġeografika 
biss iridu jkunu koperti u mhux l-elementi kollha f'din il-lista.  

Peress li huwa ċar li r-reġistrazzjoni ta' GI tikkonċerna biss ix-xorb ta' l-ispirtu, ir-referenza 
għal 'oġġett ta' l-ikel' għandha titneħħa.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 174
Artikolu 15, paragrafu 2, punt (f)

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

(f) kwalunkwe rekwiżiti stabbiliti minn 
dispożizzjonijiet tal-Komunità u/jew 
dispożizzjonijiet nazzjonali jew reġjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċertu xorb ta' l-ispirtu jiddependi wkoll minn leġiżlazzjoni magħmula fil-livell reġjonali 
għalhekk din trid tkun koperta wkoll.
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Emenda mressqa minn John Bowis

Emenda 175
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 mill-
awtorità nazzjonali jew reġjonali 
kompetenti; Meta jinħtieġ li tkun 
salvagwardjata l-kwalità, dawn ir-regoli 
jistgħu jinkludu rekwiżit li xarba ta' l-
ispirtu intitolata għal indikazzjoni 
ġeografika għandha tkun ibbottiljata u 
ttikkettata, għall-bejgħ lill-konsumatur, fil-
pajjiż jew reġjun jew lokalità fejn hija 
magħmula x-xarba ta' l-ispirtu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta (Art. 13) tirrikonoxxi li l-kwalità ta' spirti b'GI hija konnessa mill-qrib ħafna ma' 
l-oriġini tagħhom.Xi xorb ta' l-ispirtu u nbejjed ta' kwalità diġà huma mħarsa minn ibbottiljar 
obbligatorju fil-post fejn ikunu magħmula, u r-Regolament 510/2006 jinkludi dispożizzjoni ta' 
awtorizzazzjoni għal dak il-għan għal ċerti prodotti ta' l-ikel ta' kwalità bil-PGIs/PDOs.  

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 176
Artikolu 15, paragrafu 2, subparagrafu 1 a (ġdid) 

L-Istati Membri jistgħu jesiġu wkoll 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Reg. 1576/89 Art. 10.2 jippermetti lill-Istati Membri li jżommu s-sistemi ta' dokumenti ta' 
awtentikazzjoni tagħhom stess fir-rigward l-esportazzjoni ta' spirti GI.Huwa importanti li 
dispożizzjoni bħal din tinżamm, bħala għarfien tal-valur ta' dawn is-sistemi nazzjonali ta' 
awtentikazzjoni fil-prevenzjoni ta' prattiki qarrieqa u prodotti foloz.
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Emenda mressqa minn John Bowis

Emenda 177
Artikolu 18

Ix-xorb ta’ l-ispirtu esportat mill-Komunità 
jrid jkun konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament, ħlief fejn ġew adottati d-
derogi, skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), abbażi ta' applikazzjonijiet 
iġġustifikati kif jixraq.

Ix-xorb ta' l-ispirtu esportat mill-Komunità 
għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet 
ta' dan ir-Regolament.F'każijiet eċċezzjonali 
meta l-liġi tal-pajjiż terz li qed jimporta 
tirrikjedi hekk, tista' tingħata deroga mid-
dispożizzjonijiet ta' l-Annessi I u II skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2), 
fuq il-bażi ta' applikazzjonijiet iġġustifikati 
kif jixraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li xorb ta' l-ispirtu esportat mill-UE jkun konformi ma' dan ir-Regolament 
sabiex jinżammu r-reputazzjoni u l-kwalità ta' spirti ta' l-UE fis-swieq dinjin.Madankollu, 
f'ċirkustanzi eċċezzjonali, talbiet għal derogi għandhom ikunu possibbli meta dawn isiru biex 
jiġu ssodisfati r-rekwiżiti leġiżlattivi f'pajjiżi terzi.

Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Emenda 178
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”.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-regoli dwar ix-xarbiet bl-ispirtu, bħalissa m'hemm l-ebda mekkaniżmi tas-suq 
kif hemm għal swieq komuni oħra. Għaldaqstant it-terminu ‘kumitat regolatorju’ jkun jidher 
aktar xieraq minn dak propost. Barra minn hekk, il-proċeduri tal-kumitat regolatorju jinkludu 
mekkaniżmu għal ibblokkar minn minoranza, li jagħti setgħat aktar qawwija lill-Istati 
Membri.
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Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 179
Artikolu 19

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

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

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

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jiġu 
kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 
8 tagħhom.

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

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet 
xhur.

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

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li jintuża kumitat ta' tmexxija minkejja l-fatt li dan ir-regolament 
ma jippruvax jiżgura li l-organizzazzjoni tas-suq taħdem tajjeb. Ix-xogħol tal-kumitat għall-
ispirti huwa li jadatta u jaġġorna l-leġiżlazzjoni. Għalhekk jidher li kumitat regolatorju jkun 
aktar xieraq.

Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Emenda 180
Artikolu 19, paragrafu 2, subparagrafu 1

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandhom japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li ssir 
konsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 8 tagħha.

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li ssir 
konsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 8 tagħha.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-regoli dwar ix-xarbiet bl-ispirtu, bħalissa m'hemm l-ebda mekkaniżmi tas-suq 
kif hemm għal swieq komuni oħra. Għaldaqstant it-terminu ‘kumitat regolatorju’ jkun jidher 
aktar xieraq minn dak propost. Barra minn hekk, il-proċeduri tal-kumitat regolatorju jinkludu 
mekkaniżmu għal ibblokkar minn minoranza, li jagħti setgħat aktar qawwija lill-Istati 
Membri.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 181
Artikolu 20

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

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emendi għad-definizzjonijiet tad-diversi tipi ta’ xorb ta’ l-ispirtu huma parti tant kruċjali 
tar-regolament li jkun xieraq li tali emendi jkun possibbli li jsiru biss mill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill li jaġixxu flimkien skond il-proċedura tal-kodeċiżjoni, u mhux minn 
kumitat kif propost mill-Kummissjoni.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 182
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 - fuq 
perjodu ta’ mhux aktar minn sentejn - mir-
regoli stipulati fir-Regolament (KEE) 
Nru 1576/89 għal dawk stabbiliti b’dan ir-
Regolament;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ miżuri transnazzjonali għandu jkun stabbilit perjodu massimu sabiex ikun evitat li 
sitwazzjonijiet mhux mixtieqa jibqgħu għaddejjin b’mod indefinit . Żmien ta' sentejn huwa l-
limitu stabbilit meta ġie mfassal ir-Regolament 1576/89.
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Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Emenda 183
Artikolu 22, ittra (c)

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

imħassra

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-proċedura ta’ kumitat hija waħda xierqa għall-adozzjoni ta’ dispożizzjonijiet ta’ 
implimentazzjoni u kull dispożizzjoni tranżizzjonali tkun li tkun, huwa meħtieġ kontroll 
parlamentari biex ir-Regolament innifsu jkun irtirat kollu kemm hu jew b’mod parzjali.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 184
Anness I, punt 1 a (ġdid)

1a. Tirqim jew irfinar: l-użu tradizzjonali, 
sa massimu ta’ 2%, ta’ prodotti msemmija 
f’Taqsima 1 ta’ l-Anness I dwar it-taħlil 
bil-ħsieb li x-xarbiet bl-ispirtu jingħataw il-
karatteristiċi finali tagħhom, mingħajr 
ħsara għal leġiżlazzjoni partikulari ta’ Stat 
Membru approvata qabel id-dħul fis-seħħ 
tar-Regolament 1576/89.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ta’ x’inhu involut fl-irfinar ta' prodott fl-aħħar ċiklu tal-produzzjoni tiegħu 
hija essenzjali jekk irridu nissalvagwardjaw metodi ta' produzzjoni tradizzjonali għax-xarbiet 
bl-ispirtu kollha.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 185
Anness I, punt 8a (ġdid)

8a. Tirqim tat-togħma finali 
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It-tirqim tat-togħma finali jfisser l-użu 
tradizzjonali ta' prodotti msemmija fil-punt 
1 ta' dan l-Anness, fil-kwantitajiet 
speċifikati għal kull xarba bl-ispirtu 
individwali fid-definizzjonijiet mogħtija 
għalhekk fl-Anness II, bil-għan li tingħata 
togħma finali distintiva.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-tirqim tat-togħma finali huwa metodu li huwa wżat tradizzjonalment fil-produzzjoni ta’ 
ċertu xarbiet ta’ l-ispirtu. Jeħtieġ li ssir distinzjoni bejn it-tirqim tat-togħma finali u t-taħlil. 
It-teknika hija utilizzata tradizzjonalment fil-produzzjoni tax-xarbiet ta’ l-ispirtu bħal m’hu l-
ispirtu ta’ l-inbid, il-brandi u l-vodka. 

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 186
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. Id-deskrizzjoni tfisser it-termini użati fuq 
it-tikketta, il-preżentazzjoni u l-ippakkjar, 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati lakuni potenzjali minħabba l-ambigwità, id-definizzjoni ta' 'deskrizzjoni' 
għandha tkun wiesgħa kemm jista' jkun, li tinkludi termini użati mhux biss fuq it-tikketti iżda 
wkoll fl-ippakkjar u fil-preżentazzjoni.  (Nota: skond it-termini ta' l-Anness 1(15) 
'preżentazzjoni' tinkludi r-reklamar u l-promozzjoni għall-bejgħ.)

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 187
Anness I, punt 16

16. L-ippakkjar ifisser it-tgeżwir protettiv, 
bħal karti, tgeżwir tat-tiben ta’ kull tip, 

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

kaxex tal-kartun u krejts, użati fit-
trasportazzjoni u/jew il-bejgħ ta’ reċipjent 
wieħed jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-ħarsien tal-konsumaturi, għandha tkun ċara li mhux biss l-ippakkjar għat-trasport iżda 
anke l-ippakkajar għall-bejgħ huwa kopert.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 188
Anness II, Kategorija A, titolu

Kategorija A: Spirti  Spirti  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda konsekwenzjali biex titħassar ir-referenza għall-Kategorija A fit-titolu għall-
kategoriji 1 - 12 li tissokta mit-tħassir tat-tliet kategoriji fl-Artikolu 3. 

Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Emenda 189
Anness II, Kategorija A, punt 1

(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;

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

(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' 
alkoħol ta' 100% vol.

xarba ta’ l-ispirtu prodotta b’mod esklussiv 
permezz tal-fermentazzjoni u d-distillazzjoni 
alkoħoliċi tal-meraq 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' 
alkoħol ta' 100% vol. Dan l-ispirtu jista’ 
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jinbiegħ bil-kelma 'agrikolu’ 
issupplimentata mad-denominazzjoni 
'rum’, akkumpanjata minn waħda mill-
indikazzjonijiet ġeografiċi tad-dipartimenti 
Franċiżi li jinsabu fl-esteru kif imsemmi 
fil-Kategorija I ta’ l-Anness III.

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

(b) Il-qawwa alkoħolika minima skond 
il-volum tar-rum hija ta’ 37,5%.

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

(c) Ir-rum m’għandux ikun fih iż-żieda 
ta’ alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola, dilwit 
jew mod ieħor, jew, irrispettivament mit-
taħlitiet, iż-żieda ta’ distillati 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 sustanzi 
għat-togħma.

(da) Ir-rum jista’ jkun fih il-karamella biss 
għall-għan ta' l-alterazzjoni tal-kulur 
għall-prodotti mmaturati u/jew irraffinati.

Il-kelma “traditionnel” tista’ tissupplimenta 
l-indikazzjonijiet ġeografiċi msemmija fil-
punt 1 ta’ l-Anness III meta r-rums ikunu 
prodotti permezz ta’ distillazzjoni ta’ anqas 
minn 80% vol., wara l-fermentazzjoni 
alkoħolika tal-materjali li jipproduċu l-
alkoħol ta' oriġini esklussiva fil-post tal-
produzzjoni kkunsidrat. Dawn irid ikollhom 
kontenut ta’ sustanzi volatili li jlaħħaq jew 
jaqbeż il-225 gramma għal kull ettolitru ta’ 
alkoħol ta’ 100% vol. u ma jridux ikunu 
mħallin jew miżjudin bis-sustanzi għat-
togħma. L-użu tal-kelma “traditionnel” ma 
żżommx milli jintużaw it-termini “mill-
produzzjoni taz-zokkor” jew “agrikolu” li 
jistgħu jinżiedu mad-denominazzjoni “rum”.

Il-kelma “traditionnel” tista’ tissupplimenta 
l-indikazzjonijiet ġeografiċi msemmija fil-
punt 1 ta’ l-Anness III meta r-rumijiet ikunu 
prodotti permezz ta’ distillazzjoni ta’ anqas 
minn 90% vol., wara l-fermentazzjoni 
alkoħolika tal-materjali li jipproduċu l-
alkoħol ta' oriġini esklussiva fil-post tal-
produzzjoni kkunsidrat. Dawn ir-rumijiet 
irid ikollhom kontenut ta’ sustanzi volatili li 
jlaħħaq jew jaqbeż il-225 gramma għal kull 
ettolitru ta’ alkoħol ta’ 100% vol. u ma 
jridux ikunu mħallin. L-użu tal-kelma 
“traditionnel” ma żżommx milli jintużaw it-
termini “mill-produzzjoni taz-zokkor” jew 
“agrikolu” li jistgħu jinżiedu mad-
denominazzjonijiet tal-bejgħ “rum”u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi.

Din id-dispożizzjoni fl-ebda każ ma 
teffettwa l-użu tal-kelma “traditionnel” 
għall-prodotti kollha li mhumiex koperti 
b’din id-dispożizzjoni, skond il-kriterji 
speċifiċi tagħhom.

Din id-dispożizzjoni fl-ebda każ ma 
teffettwa l-użu tal-kelma “traditionnel” 
għall-prodotti kollha li mhumiex koperti 
b’din id-dispożizzjoni, skond il-kriterji 
speċifiċi tagħhom stess.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ismijiet “rum agrikolu” u “rum tradizzjonali” għandhom jibqgħu jkunu mħarsa, sabiex 
b’hekk il-konsumaturi jkunu jistgħu jidentifikaw il-prodotti ta’ kwalità għolja b’mod faċli.
Barra minn hekk, l-awtorizzazzjoni ġenerali biex ikun miżjud l-alkoħol etiliku jew xi sustanza 
għat-togħma għandha tkun irrifjutata, irrispettivament mill-fatt li sustanzi għat-togħma 
naturali jew l-ekwivalenti jistgħu jintużaw, bil-ħsieb li jkun iggarantit prodott ta’ l-aħjar 
kwalità possibbli.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 190
Anness II, Kategorija A, punt 1, ittra (e)

(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' 
alkoħol ta' 100% vol.

(2) xarba ta’ l-ispirtu prodotta b’mod 
esklussiv permezz tal-fermentazzjoni u d-
distillazzjoni alkoħoliċi tal-meraq 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' alkoħol ta' 100% vol.
Dan l-ispirtu jista’ jinbiegħ bil-kelma 
'agrikolu’ issupplimentata mad-
denominazzjoni 'rum’, akkumpanjata minn 
waħda mill-indikazzjonijiet ġeografiċi tad-
dipartimenti Franċiżi li jinsabu fl-esteru kif 
imsemmi fil-Kategorija I ta’ l-Anness III.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ismijiet “rum agrikolu” u “rum tradizzjonali” għandhom jibqgħu jkunu mħarsa, sabiex 
b’hekk il-konsumaturi jkunu jistgħu jidentifikaw il-prodotti ta’ kwalità għolja b’mod faċli.

Emenda mressqa minn Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Emenda 191
Anness II, Kategorija A, punt 1, punt (d)

(d) Preparazzjonijiet u sustanzi għat-
togħma naturali kif imfissra fl-Artikolu 
1(2)(b)(i) u l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 

d) Ir-rum ma jista’ jiġi miżjud bl-ebda 
sustanza għat-togħma, ħlief b’sustanzi li 
jaqilgħu it-togħma (‘enhancers’).
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88/388/KEE biss jistgħu jintużaw fit-tħejjija 
tar-rum.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bħal fil-każ tal-brandi, ir-rum huwa dejjem ‘irraffinat’ f’bittijat ta’ l-injam għal perjodu ta’ 
minn 6 xhur sa tliet snin, u għal aktar żmien fil-każ tar-rumijiet immaturati. Din il-proċedura 
tagħti lir-rum togħma uniformi minħabba li jkun qed jinżamm f’bittijat ta' l-injam. Iż-żieda ta’ 
sustanzi li jaqilgħu it-togħma ('enhancers’), i.e. sustanzi għat-togħma ġejjin mill-injam, tista' 
tkun awtorizzata. Filwaqt li ma jagħtux lir-rum xi togħma predominanti, is-sustanzi li 
jaqilgħu it-togħma jistgħu jgħaqqdu flimkien il-karatteristiċi organolettiċi tiegħu.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 192
Anness II, Kategorija A, punt 1 (d)

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

d) Il-Brandi jew Weinbrand m’għandux 
ikun miżjud sustanzi għat-togħma. Dan ma 
jeskludix il-metodi ta’ 
produzzjoni.tradizzjonali 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ sustanzi għat-togħma għat-tirqim finali tal-karatteristiċi organolettiċi tradizzjonali 
tal-Brandi jew Weinbrand huwa prattika ġejja mill-antenati. Dawn il-metodi ta’ produzzjoni 
tradizzjonali m’għandux ikun hemm dubju dwarhom għall-Brandi jew Weinbrand. 

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 193
Anness II, Kategorija A, punt 1, ittra (d a) (ġdida)

(da) Ir-rum jista’ jkun fih il-karamella biss 
għall-għan ta' l-alterazzjoni tal-kulur 
għall-prodotti mmaturati u/jew irraffinati.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-ismijiet “rum agrikolu” u “rum tradizzjonali” għandhom jibqgħu jkunu mħarsa, sabiex 
b’hekk il-konsumaturi jkunu jistgħu jidentifikaw il-prodotti ta’ kwalità għolja b’mod faċli. 
Barra minn hekk, bil-ħsieb li jkun iggarantit prodott ta’ l-aħjar kwalità possibbli, l-
awtorizzazzjoni ġenerali biex ikun miżjud l-alkoħol etiliku jew xi sustanza għat-togħma 
għandha tkun irrifjutata, irrispettivament mill-fatt li sustanzi għat-togħma naturali jew l-
ekwivalenti jistgħu jintużaw.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 194
Anness II, Kategorija A, punt 1, ittra (e), paragrafu 1

(e) Il-kelma “traditionnel” tista’ 
tissupplimenta l-indikazzjonijiet ġeografiċi 
msemmija fil-punt 1 ta’ l-Anness III meta r-
rums ikunu prodotti permezz ta’ 
distillazzjoni ta’ anqas minn 80% vol., wara 
l-fermentazzjoni alkoħolika tal-materjali li 
jipproduċu l-alkoħol ta' oriġini esklussiva 
fil-post tal-produzzjoni kkunsidrat. Dawn
irid ikollhom kontenut ta’ sustanzi volatili li 
jlaħħaq jew jaqbeż il-225 gramma għal kull 
ettolitru ta’ alkoħol ta’ 100% vol. u ma 
jridux ikunu mħallin jew miżjudin bis-
sustanzi għat-togħma. L-użu tal-kelma 
“traditionnel” ma żżommx milli jintużaw it-
termini “mill-produzzjoni taz-zokkor” jew 
“agrikolu” li jistgħu jinżiedu mad-
denominazzjoni “rum”.

Il-kelma “traditionnel” tista’ tissupplimenta 
l-indikazzjonijiet ġeografiċi msemmija fil-
punt 1 ta’ l-Anness III meta r-rumijiet ikunu 
prodotti permezz ta’ distillazzjoni ta’ anqas 
minn 90% vol., wara l-fermentazzjoni 
alkoħolika tal-materjali li jipproduċu l-
alkoħol ta' oriġini esklussiva fil-post tal-
produzzjoni kkunsidrat. Dawn ir-rumijiet 
irid ikollhom kontenut ta’ sustanzi volatili li 
jlaħħaq jew jaqbeż il-225 gramma għal kull 
ettolitru ta’ alkoħol ta’ 100% vol. u ma 
jridux ikunu mħallin. L-użu tal-kelma 
“traditionnel” ma żżommx milli jintużaw it-
termini “mill-produzzjoni taz-zokkor” jew 
“agrikolu” li jistgħu jinżiedu mad-
denominazzjonijiet tal-bejgħ “rum”u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ismijiet “rum agrikolu” u “rum tradizzjonali” għandhom jibqgħu jkunu mħarsa, sabiex 
b’hekk il-konsumaturi jkunu jistgħu jidentifikaw il-prodotti ta’ kwalità għolja b’mod faċli. 
Barra minn hekk, bil-ħsieb li jkun iggarantit prodott ta’ l-aħjar kwalità possibbli, l-
awtorizzazzjoni ġenerali biex ikun miżjud l-alkoħol etiliku jew xi sustanza għat-togħma 
għandha tkun irrifjutata, irrispettivament mill-fatt li sustanzi għat-togħma naturali jew l-
ekwivalenti jistgħu jintużaw.
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Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 195
Anness II, Kategorija A, punt 2, punt (c)

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jagħmilha ċara ma jistax ikun miżjud distillat mal-wiski f’konformità ma’ 
dispożizzjonijiet eżistenti fir-Regolament 1576/89 u 1014/90.  

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 196
Anness II, Kategorija A, punt 2 (d)

(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 (whisky jew whiskey) m’għandux 
jiġi mirqum, miżjud b’sustanza li tagħti l-
ħlewwa jew it-togħma, u lanqas m’għandu
jkun fih addittivi oħra għajr il-karamella 
sempliċi għall-kulur.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tagħmilha ċara li l-wiski ma jistax ikun ‘mirqum’ - iż-żieda taz-zokkor permezz tat-
tirqim m’hijiex prattika tradizzjonali.  Huwa essenzjali li dawn l-ambigwitajiet jitneħħew.

Emenda mressqa minn Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Emenda 197
Anness II, Kategorija A, punt 3, punt (e)

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-terminu ‘brandi’ għandu jkompli jkun ristrett għax-xarba ta' l-ispirtu li tiġi mill-ispirtu ta' 
l-inbid, sabiex il-konsumaturi ma jkunux konfużi u sabiex tkun żgurata konsistenza kompleta 
mad-definizzjoni tal-brandi li għandha tkun stabbilita fir-regolament futur.

Emenda mressqa minn Pilar Ayuso

Emenda 198
Anness II, Kategorija A, punt 5 (c)

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

c) Mingħajr ħsara għall-punt (a)(1), il-
brandi jew Weinbrand ma jridx ikun fih iż-
żieda ta’ alkoħol etiliku jew xi distillat ieħor 
ta’ oriġini agrikola.

Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 199
Anness II, Kategorija A, punt 5 (c)

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

(c) Mingħajr ħsara għall-punt (a)(1), il-
brandi jew Weinbrand ma jridx ikun fih iż-
żieda ta’ alkoħol etiliku jew xi distillat ieħor 
ta’ oriġini agrikola.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikolu ġenerali li jkun fih il-prattiki kollha permessi għall-ispirti (kif imfisser b'mod 
ġenerali fl-emenda ta' qabel) ifisser li ma jkunx hemm ħtieġa li tissemma’ s-sustanza għat-
togħma fid-definizzjoni tal-Brandi (peress li mhix ipprojbita, hija permessa).

Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 200
Anness II, Kategorija A, punt 5 (d)

(d) Preparazzjonijiet u sustanzi għat- imħassar
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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-brandi jew Weinbrand.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ l-emenda għall-punt (c).

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Emenda 201
Anness II, Kategorija A, punt 6, punt (d)

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

(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 
tal-karfa ta' l-għeneb magħsur jew tal-karfa 
ta' l-għeneb magħsur. Id-distillazzjoni 
kkombinata tal-karfa ta’ l-għeneb magħsur 
fil-preżenza taż-żerriegħa tal-pjanti 
aromatiċi tal-ħlewwa u l-bużbież, bħala 
prattika tradizzjonali f’ċerti zoni ta’ l-UE, 
m’hijiex meqjusa bħala għoti ta’ togħma.

Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 202
Anness II, Kategorija A, punt 11, ittra (e)

(e) L-isem li taħtu jinbiegħ il-Hefebrand 
jista' jkun issupplimentat mill-isem tal-
materjal bażiku li jkun intuża.

(e) L-isem li taħtu jinbiegħ il-Hefebrand 
għandu jkun issupplimentat mill-isem tal-
materjal bażiku li jkun intuża.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fuq il-bażi ta' l-informazzjoni għall-konsumatur, il-materjal bażiku għandu jiġi indikat.
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Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 203
Anness II, Kategorija B, titolu

Kategorija B: Xarbiet ta' l-ispirtu speċifiċi  Xarbiet ta' l-Ispirtu Speċifiċi  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda konsekwenzjali biex titħassar ir-referenza għall-Kategorija B fit-titolu għall-
kategoriji 13 - 45 li tissokta mit-tħassir tat-tliet kategoriji fl-Artikolu 3.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 204
Anness II, Kategorija A, punt 1

(1) prodotti permezz tal-maċerazzjoni, fil-
limiti proporzjonali minimi ta’ 100 
kilogramm frott għal kull 20 litru alkoħol ta’ 
100% vol., ta’ ċertu frott tal-bosk (berries) u 
frott ieħor bħaċ-ċawsli, it-tut salvaġġ, il-
mirtill u oħrajn, sew jekk iffermentati 
parzjalment jew inkella mhux iffermentati, 
fl-alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola jew fi 
spirtu jew distillat, segwita mid-
distillazzjoni.

(1) prodotti esklussivament permezz tal-
maċerazzjoni, fil-limiti proporzjonali minimi 
ta’ 100 kilogramm frott għal kull 20 litru 
alkoħol ta’ 100% vol., ta’ ċertu frott tal-bosk 
(berries) u frott ieħor bħaċ-ċawsli, it-tut 
salvaġġ, il-mirtill u oħrajn, sew jekk 
iffermentati parzjalment jew inkella mhux 
iffermentati, fl-alkoħol etiliku ta’ oriġini 
agrikola jew fi spirtu jew distillat, segwita 
mid-distillazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-kelma 'esklussivament' se tgħin biex tissalvagwardja t-tradizzjoni ta' distillar ta' 
dawn l-ispirti u biex tħares dawn il-prodotti mill-użu ta' sustanzi li jagħtu kulur, iżidu l-
ħlewwa jew sustanzi li jtejbu.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 205
Anness II, Kategorija B, punt 16, ittra (a)

(a) L-ispirtu tal-ġenzjana huwa xarba ta’ l-
ispirtu prodotta mid-distillat tal-ġenzjana, li 

(a) L-ispirtu tal-ġenzjana huwa xarba ta’ l-
ispirtu prodotta mid-distillat tal-ġenzjana, li 
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min-naħa tiegħu jinkiseb permezz tal-
fermentazzjoni ta’ għerq il-ġenzjana 
flimkien maż-żieda ta' l-alkoħol etiliku ta' 
oriġini agrikola jew mingħajrha.

min-naħa tiegħu jinkiseb permezz tal-
fermentazzjoni ta’ għerq il-ġenzjana 
flimkien maż-żieda ta' l-alkoħol etiliku ta' 
oriġini agrikola jew mingħajrha u/jew 
distillat tal-frott u/jew spirtu tal-frott.

Or. de

Ġustifikazzjoni

B'mod partikulari fir-reġjuni ta' l-Alpi, id-distillat tal-frott (eż. spirtu tat-tuffieħ) jintuża 
minflok l-alkoħol etiliku biex jiġi dilwit id-distillat tal-ġenzjana. It-togħma qawwija tal-
ġenzjana tgħatti kompletament dik ta' l-ispirtu użat. Din l-emenda hija neċessarja minħabba 
li d-dilwazzjoni bl-użu ta' distillati hija prattika tradizzjonali standard f'ħafna distilleriji.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 206
Anness II, Kategorija Bm punt 16 a (ġdid)

16a. Meisterwurz 
(a) Il-Meisterwurz huwa xorb ta’ l-ispirtu 
prodott minn distillat ta' l-għeruq tal-
meisterwurz (peucedanum ostruthium) 
mgħaddas fil-maċerat tal-frott ta' l-għadma 
biż-żieda jew mingħajr iż-żieda ta' alkoħol 
etiliku ta' oriġini agrikola u/jew distillati 
tal-frott.
(b) Il-qawwa alkoħolika minima skond il-
volum tal-Meisterwurz għandha tkun ta’ 
37.5%. 
(c) Meisterwurz ma jistax jiġi miżjud 
b'sustanzi għat-togħma.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-'Meisterwurz' dejjem ġie prodott b'dan il-mod minn distilleriji f'pajjiżi ta' l-Alpi u għandha 
tingħata kunsiderazzjoni xierqa ta' din il-proċedura tradizzjonali mfassla biex iżżomm il-
kwalità.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 207
Anness II, Kategorija B, punt 17, ittra (a)

(a) Ix-xarbiet ta’ l-ispirtu bit-togħma tal-
ġnibru huma xarbiet ta’ l-ispirtu prodotti 
billi tingħata t-togħma tal-frotta tal-ġnibru 
(juniperus communis) lill-alkoħol etiliku ta’ 
oriġini agrikola u/jew l-ispirtu taċ-ċereali 
u/jew id-distillat taċ-ċereali.

(a) Ix-xarbiet ta’ l-ispirtu bit-togħma tal-
ġnibru huma xarbiet ta’ l-ispirtu prodotti 
billi tingħata t-togħma tal-frotta tal-ġnibru 
(juniperus communis) lill-alkoħol etiliku ta’ 
oriġini agrikola u/jew l-ispirtu taċ-ċereali 
u/jew id-distillat taċ-ċereali u/jew distillat 
tal-frott u/jew spirtu tal-frott.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola u/jew l-ispirtu taċ-ċereali u/jew id-distillat taċ-ċereali bil-
frotta tal-ġnibru diġà jistgħu jiġu miżjuda ma' xorb ta’ l-ispirtu bit-togħma tal-ġnibru. L-użu 
ta' distillati tal-frott għandu wkoll ikun permess. Din l-emenda hija neċessarja minħabba li l-
maċerazzjoni tal-ġnibru f'distillati tal-frott hija prattika tradizzjonali standard f'ħafna 
distilleriji żgħar u l-prodott li jirriżulta għandu togħma tant qawwija ta' ġnibru li t-togħma 
tad-distillat oriġinali ma tibqax tingħaraf.

Emenda mressqa minn Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Emenda 208
Anness II, Kategorija B, punt 17, punt (d)

(d) Ix-xarbiet ta’ l-ispirtu bit-togħma tal-
ġnibru jistgħu jinbiegħu taħt l-ismijiet 
‘Wacholder’, ‘ginebra’, jew ‘genebra’.

(d) Ix-xarbiet ta’ l-ispirtu bit-togħma tal-
ġnibru jistgħu jinbiegħu taħt l-ismijiet 
‘Wacholder’, ‘genevere’, jew ‘genebra’.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'ginebra' għandu jkun limitat għax-xarba definita fil-paragrafu 18 ta' l-Anness II 
tal-proposta, li l-awwa alkoħolika tiegħu għandha tkun ħafna ogħla (qawwa alkoħolika ta' 
37.5o). Inkella dan jista' jikkawża konfużjoni fost il-konsumaturi Spanjoli, minħabba li t-
terminu 'ginebra' jintuża biss fi Spanja u huwa sinonimu kompletament mat-terminu 'ġinn'. 
Barra minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni tista' tirriżulta f'kompetizzjoni inġusta jekk 
tirrikjedi lill-manifatturi tal-'ġinn' (li l-prodotti tagħhom għandu jkollhom qawwa alkoħolika 
ta' mill-inqas 37.5o) biex joperaw fis-suq Spanjol flimkien ma' manifatturi tal-'ginebra' -
prodott li l-qawwa alkoħolika rikjesta tiegħu hija ta' 15o biss.
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Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 209
Anness II, Kategorija B, punt 20 (a), punti 1 - 4

(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,

(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 ta' 
100% vol. li t-togħma tiegħu hija introdotta 
esklussivament 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,

(3) id-distillat li jirriżulta minnu fih ta' l-
anqas 70% alkoħol skond il-volum,

(3) id-distillat li jirriżulta minnu fih ta' l-
anqas 70% alkoħol skond il-volum,

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

(4) li fih, kull alkoħol etiliku ieħor miżjud 
ta' oriġini agrikola għandu jkun konsistenti 
mal-karatteristiċi elenkati fl-Anness I(3), 
iżda b'kontenut massimu ta’ metanol li ma 
jaqbiżx il-5 grammi għal kull ettolitru ta’
alkoħol ta' 100%,

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

(5) li ma jkunx fih ħlewwa miżjuda li taqbeż 
0,1 gramma ta' zokkor għal kull litru tal-
prodott finali jew koloranti,

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta tirranġa mill-ġdid it-test propost tal-Kummissjoni biex ittejjeb iċ-
ċarezza.  It-test addizzjonali fil-punt 4 jippermetti li z-zokkor jiġi miżjud għall-iskop ta' 
awtentikazzjoni li jippermetti lill-industrija biex tevita l-frodi u l-iffalzifikar ta' prodotti.

Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Inese Vaidere

Emenda 210
Anness II, punt 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 miċ-ċereali, mill-patata 
u/jew mill-ġulepp tal-pitravi ħelwin:

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

(1) miksuba wara l-fermentazzjoni, bil-
ħmira, miċ-ċereali, mill-patata u/jew mill-
ġulepp tal-pitravi ħelwin,

(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,

- iddistillat u/jew imsoffi sa qawwa 
alkoħolika minima ta' 96.0% skond il-
volum sabiex il-karatteristiċi organolettiċi 
tal-materja prima użata u tal-prodotti 
sekondarji li jiffurmaw waqt il-
fermentazzjoni jitnaqqsu b’mod selettiv, u 
fejn il-livelli massimi ta' residwi huma 
dawk stipulati fl-Anness I għal alkoħol 
etiliku, bl-eċċezzjoni tar-residwu fil-prodott 
finali li m'għandux jaqbeż it-30 gramma 
għal kull ettolitru ta' alkoħol pur.

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

Dan il-proċess jista’ jiġi segwit bi trattament 
permezz ta’ assistenzi xierqa għall-
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.
(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 
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ta' dik użata għad-denominazzjoni tal-
bejgħ u lanqas ma tkun iċken minn terz 
tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vodka hija prodotta tradizzjonalment minn ċereali, patata u/jew pitravi ħelwin, u għalhekk 
huwa importanti ħafna li l-vodka tingħata l-istess protezzjoni bħal xorb ta' l-ispirtu ieħor 
bħar-rum jew il-wiski, eċċ Definizzjoni bħal din se tikkontribwixxi għas-salvagwardja ta' l-
istandards ta' kwalità għal din il-kategorija importanti ta' l-ispirti ta' l-UE.

Emenda mressqa minn Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Emenda 211
Anness II, Punt 29

(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 miċ-ċereali, mill-patata 
u/jew mill-ġulepp tal-pitravi ħelwin:

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

(1) miksuba wara l-fermentazzjoni, bil-
ħmira, miċ-ċereali, mill-patata u/jew mill-
ġulepp tal-pitravi ħelwin,

(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,

- iddistillat u/jew imsoffi sa qawwa 
alkoħolika minima ta' 96.0% skond il-
volum sabiex il-karatteristiċi organolettiċi 
tal-materja prima użata u tal-prodotti 
sekondarji li jiffurmaw waqt il-
fermentazzjoni jitnaqqsu b’mod selettiv, u 
fejn il-livelli massimi ta' residwi huma 
dawk stipulati fl-Anness I għal alkoħol 
etiliku, bl-eċċezzjoni tar-residwu fil-prodott 
finali li m'għandux jaqbeż it-30 gramma 
għal kull ettolitru ta' alkoħol pur.

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

Dan il-proċess jista’ jiġi segwit bi trattament 
permezz ta’ assistenzi xierqa għall-
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’ 
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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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vodka hija prodotta tradizzjonalment minn ċereali, patata u/jew pitravi ħelwin, u għalhekk 
huwa importanti ħafna li l-vodka tingħata l-istess protezzjoni bħal xorb ta' l-ispirtu ieħor 
bħar-rum jew il-wiski, eċċ. L-għażla ta' l-ingredjenti taffetwa l-karatteristiċi organolettiċi (it-
togħma), u għalhekk għandhom ikunu limitati għaċ-ċereali, għall-patata u/jew għall-ġulepp 
tal-pitravi ħelwin.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter Olajos, 
Anders Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Miroslav Mikolášik

Emenda 212
Anness II, Punt 29, punt (a), parti introduttorja u paragrafu 1

(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 miċ-ċereali, mill-patata 
u/jew mill-ġulepp tal-pitravi ħelwin:

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

(1) miksuba wara l-fermentazzjoni, bil-
ħmira, miċ-ċereali, mill-patata u/jew mill-
ġulepp tal-pitravi ħelwin,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Anness II, punt 29 minn Andres Tarand, 
GenowefaGrabowska

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 213
Anness II, punt 29

(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, miċ-ċereali, mill-patata u/jew mill-
ġulepp tal-pitravi ħelwin,

(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’ridistillazzjoni u/jew trattament permezz 
ta’ assistenzi xierqa għall-ipproċessar, inkluż 
it-trattament bil-faħam tal-kannol attivat, 
sabiex ix-xarba tingħata karatteristiċi 
organolettiċi speċjali.

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

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 
il-15-il gramma 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 

(d) Bla preġudizzju għad-Direttiva 
2000/13/KE, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni jew it-tikkettar tal-vodka 
jista' juri fl-istess kamp viżwali bħal dak 
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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.

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.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-iskop li l-lista ta' materji prima utilizzati fil-produzzjoni ta' vodka tiġi limitata għal ċereali, 
patata jew ġulepp tal-pitravi ħelwin huwa biex jinżamm l-istandard għoli ta' kwalità u r-
reputazzjoni tajba tal-vodka u biex jiġi żgurat li jibqgħu jintużaw metodi ta' produzzjoni 
tradizzjonali li ilhom jintużaw għal mijiet ta' snin. Id-definizzjoni msemmija hawn fuq tkopri 
bejn wieħed u ieħor 96% tat-tipi differenti ta' vodka disponibbli fis-suq ta' l-UE.

Emenda mressqa minn Liam Aylward

Emenda 214
Anness II, Kategorija B, punt 29

(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, 
miksuba wara l-fermentazzjoni bil-ħmira, 
minn :

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

(1) ċereali, patata u/jew ġulepp magħqud;
jew
(2) materji prima agrikoli oħra,

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

iddistillata u msoffija sabiex il-karatteristiċi 
organolettiċi tal-materja prima użata u tal-
prodotti sekondarji fformati waqt il-
fermentazzjoni jitnaqqsu b’mod selettiv,

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

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

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.
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(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 it-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 it-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 u t-tikkettar tal-vodka 
prodotta minn materja prima barra ċ-
ċereali, il-patata u l-ġulepp magħqud 
għandu jkollu fl-istess kamp viżwali bħal 
dak tad-denominazzjoni tal-bejgħ l-
indikazzjoni 'ddistillat minn...', flimkien 
mal-materji prima utilizzati fil-produzzjoni 
ta' l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola.  It-
tikkettar għandu jkun bi qbil mad-Direttiva 
2000/13/KE. 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tieħu post l-emenda 40 imressqa mir-Rapporteur u hija f'żewġ partijiet.  

L-ewwel, tagħmel distinzjoni ċara bejn il-vodka prodotta miċ-ċereali, mill-patata, mill-
pitrava jew miz-zokkor tal-kannamieli u l-vodka magħmula minn materji prima oħra.  Din l-
emenda tinkludi z-zokkor tal-kannamieli fil-lista ta' materji prima fil-paragrafu (a)(1) fuq il-
parir li jekk dan ma jsirx, wieħed ikun qed imur kontra r-regoli ta' l-Organizzazzjoni Dinjija 
tal-Kummerċ.

Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 215
Anness II, Kategorija B, punt 29

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

(1) ċereali, patata u/jew ġulepp magħqud; 
jew
(2) materji prima agrikoli oħra,

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

iddistillata u msoffija sabiex il-karatteristiċi 
organolettiċi tal-materja prima użata u tal-
prodotti sekondarji fformati waqt il-
fermentazzjoni jitnaqqsu b’mod selettiv,

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

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

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 it-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 it-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 u t-tikkettar tal-vodka 
prodotta minn materja prima barra ċ-
ċereali, il-patata u l-ġulepp magħqud 
għandu jkollu fl-istess kamp viżwali bħal 
dak tad-denominazzjoni tal-bejgħ l-
indikazzjoni 'ddistillat minn...', flimkien 
mal-materji prima utilizzati fil-produzzjoni 
ta' l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola.  It-
tikkettar għandu jkun bi qbil mad-Direttiva 
2000/13/KE. 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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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tieħu post l-emenda 40 imressqa mir-Rapporteur u hija f'żewġ partijiet.  

L-ewwel, tagħmel distinzjoni ċara bejn il-vodka prodotta miċ-ċereali, mill-patata, mill-
pitrava jew miz-zokkor tal-kannamieli u l-vodka magħmula minn materji prima oħra.  Din l-
emenda tinkludi z-zokkor tal-kannamieli fil-lista ta' materji prima fil-paragrafu (a)(1) fuq il-
parir li jekk dan ma jsirx, wieħed ikun qed imur kontra r-regoli ta' l-Organizzazzjoni Dinjija 
tal-Kummerċ.

Emenda mressqa minn Carl Schlyter

Emenda 216
Anness II, Kategorija B, punt 29

(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 minn ċereali, patata 
u/jew ġulepp magħqud tal-pitrava:

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

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

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

- iddistillata u/jew imsoffija għal saħħa 
alkoħolika minima ta' 96.0% skond il-
volum sabiex il-karatteristiċi organolettiċi 
tal-materja prima użata u tal-prodotti 
sekondarji fformati waqt il-fermentazzjoni 
jitnaqqsu b’mod selettiv, u li fiha l-livelli 
massimi ta’ residwu jkunu 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.

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

Dan il-proċess jista’ jiġi segwit bi trattament 
permezz ta’ assistenzi xierqa għall-
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’ 
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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 it-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 it-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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Anness II, kategorija B, punt 29 mis-Sur Tarand.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 217
Anness II, Kategorija B, punt 29, punt (a), parti introduttorja

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

(a) Il-vodka hija xarba ta’ l-ispirtu prodotta 
mill-alkoħol etiliku minn ċereali, patata 
u/jew ġulepp magħqud tal-pitrava:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-vodka hija xarba li tiġi prodotta tradizzjonalment mill-ċereali, mill-patata u/jew mill-
ġulepp magħqud tal-pitrava. Bi qbil ma' l-objettivi ta' din il-proposta għal regolament, din 
għandha tingħata l-istess appoġġ daqs xorb iddistillat ieħor (eż. rum u wiski). Dan ikun ta' 
benefiċċju kemm għall-produtturi tal-vodka kif ukoll, u fuq kollox, għall-konsumaturi.
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Id-dispożizzjoni ta' hawn fuq kienet adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rural 
tal-Parlament fl-opinjoni tiegħu, u mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali fil-verżjoni finali ta' l-
opinjoni tiegħu. Barra minn dan, il-COPA-COGECA, fi stqarrija formali, appoġġjat il-bżonn 
għal definizzjoni ristretta tat-terminu vodka.

Emenda mressqa minn Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Emenda 218
Anness II, Kategorija B, punt 29, punt (a), parti introduttorja

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

(a) Il-vodka hija xarba ta’ l-ispirtu prodotta 
mill-alkoħol etiliku minn ċereali, patata 
u/jew ġulepp magħqud tal-pitrava:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Anness II, kategorija B, punt 29 mis-Sur Tarand.

Emenda mressqa minn Jiří Maštálka

Emenda 219
Anness II, Kategorija B, punt 29, punt (a)

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

 

(a) Il-vodka hija xarba ta’ l-ispirtu prodotta 
jew minn alkoħol etiliku li jirrettifika ta' 
oriġini agrikola jew permezz ta' tisfija minn 
faħam attivat, possibilment b'distillazzjoni 
diretta wara jew trattament ekwivalenti, 
sabiex l-karatteristiċi organolettiċi tal-
materja prima użata jitnaqqsu b'mod 
selettiv.

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

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

Dan il-proċess jista’ jiġi segwit 
b’ridistillazzjoni u/jew trattament permezz 
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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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm id-definizzjoni eżistenti kif inhu ddikjarat fir-Regolament Nru. 1576/89 
b'tibdiliet żgħar.  

Barra minn hekk, l-Artikolu 5 jippermetti lil kwalunkwe Stat Membru li jistabbilixxi regoli 
iktar stretti dwar id-deskrizzjoni, it-tikkettar, l-ippakkjar u l-preżentazzjoni ta' xarbiet ta' l-
ispirtu prodotti fit-territorju tagħhom.  Dan jagħti l-possibilità suffiċjenti li jiġu indirizzati l-
bżonnijiet speċifiċi ta' konsumaturi identifikati fi Stati Membri individwali, fuq il-bażi tal-
prinċipju ta' sussidjarjetà.

Emenda mressqa minn Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Emenda 220
Anness II, Kategorija B, punt 29, punt (a), punt 1

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Anness II, kategorija B, punt 29 mis-Sur Tarand.

Emenda mressqa minn Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Emenda 221
Anness II, Kategorija B, punt 29, punt (a), punt 2

(2) iddistillata u/jew imsoffija sabiex il-
karatteristiċi organolettiċi tal-materja prima 
użata u tal-prodotti sekondarji fformati waqt 

(2) iddistillata u/jew imsoffija sa qawwa 
alkoħolika minima ta' 96.0% skond il-
volum sabiex il-karatteristiċi organolettiċi 
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il-fermentazzjoni jitnaqqsu b’mod selettiv, tal-materja prima użata u tal-prodotti 
sekondarji fformati waqt il-fermentazzjoni 
jitnaqqsu b’mod selettiv, u li fiha l-livelli 
massimi ta’ residwu jkunu dawk stabbiliti 
fl-Anness I għall-alkoħol etiliku, ħlief li r-
residwu tal-metanol fil-prodott aħħari 
m’għandux jaqbeż t-30 gramma għal kull 
ettolitru ta’ alkoħol pur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Anness II, kategorija B, punt 29 mis-Sur Tarand.

Emenda mressqa minn Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Emenda 222
Anness II, Kategorija B, punt 29, punt (a), punt 2, it-tieni subparagrafu

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Anness II, kategorija B, punt 29 mis-Sur Tarand.

Emenda mressqa minn Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Emenda 223
Anness II, Kategorija B, punt 29, punt (a), punt 2, subparagrafu 3

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.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Anness II, kategorija B, punt 29 mis-Sur Tarand.

Emenda mressqa minn Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Emenda 224
Anness II, Kategorija B, punt 29, punt (d)

(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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Anness II, kategorija B, punt 29 mis-Sur Tarand.

Emenda mressqa minn Jiří Maštálka

Emenda 225
Anness II, Kategorija B, punt 29, punt (d)

(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) L-Istati Membi jistgħu jistabbilixxu 
regoli iktar stretti jew addizzjonali dwar id-
deskrizzjoni, it-tikkettar, l-ippakkjar u l-
preżentazzjoni tal-vodka bi qbil ma' l-
Artikolu 5.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Anness II, punt 29, ittra (a) minn Jiří Maštálka.

Emenda mressqa minn Linda McAvan, Riitta Myller

Emenda 226
Anness II, Kategorija B, punt 29, punt (d)

(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 
mhux prodotta minn ċereali, patata u 
ġulepp magħqud għandu jkollhom, fl-istess 
kamp viżwali bħal dak tad-denominazzjoni 
tal-bejgħ, l-indikazzjoni 'ddistillat minn...', 
flimkien mal-materja prima utilizzati fil-
produzzjoni ta' l-alkoħol etiliku ta' oriġini 
agrikola. It-tikkettar għandu jkun bi qbil 
mad-Direttiva 2000/13/KE. 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Anness II, kategorija B, punt 29 mis-Sur Tarand.

Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 227
Anness II, Kategorija B, punt 29, punt (d)

(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 
mhux prodotta minn patata, ċereali jew 
ġulepp magħqud għandhom jinkludu, fl-
istess kamp viżwali bħal dak tad-
denominazzjoni tal-bejgħ, l-indikazzjoni 
'ddistillat minn...', flimkien ma' l-isem tal-
materja bażika utilizzata fil-produzzjoni ta' 
l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola. It-
tikkettar għandu jkun bi qbil mad-Direttiva 
2000/13/KE. It-tipa m'għandhiex tkun 
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iżgħar minn żewġ terzi tad-daqs ta' dik użata 
għad-denominazzjoni tal-bejgħ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-vodka prodotta minn ċereali, patata u ġulepp magħqud tista' tkun deskritta bħala prodott 
tradizzjonali. Għal din ir-raġuni, dan il-prodott m'għandux ikun fih xi ingredjenti 
addizzjonali. Peress li l-alkoħol etiliku fil-vodka jista' jinkiseb ukoll minn prodotti agrikoli 
oħra, il-prodott ikkonċernat għandu jiġi speċifikat sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu 
jindunaw b'mod iktar preċiż liema tip ta' vodka qed jixtru.

Emenda mressqa minn Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Emenda 228
Anness II, Kategorija B, punt 31, punt (d), paragrafu 1

(d) It-termini komposti li ġejjin jistgħu 
jintużaw fil-preżentazzjoni ta’ likers prodotti 
fil-Komunità fil-każ ta’ użu ta’ l-alkoħol 
etiliku ta’ oriġini agrikola li jirrifletti l-
metodi ta' produzzjoni tradizzjonali:

(d) It-termini komposti li ġejjin jistgħu 
jintużaw fil-preżentazzjoni ta’ likers prodotti 
fil-Komunità fil-każ ta’ użu ta’ l-alkoħol 
etiliku ta’ oriġini mill-inbid li jirrifletti l-
metodi ta' produzzjoni tradizzjonali:

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'brandi' għandu jibqa' ristrett għax-xarba ta' l-ispirtu miksuba mill-ispirtu ta' l-
inbid sabiex il-konsumaturi ma jitħawdux u sabiex tkun żgurata konsistenza kompluta mad-
definizzjoni ta' brandi li se tkun stipulata fir-regolament tal-ġejjieni.

Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Emenda 229
Anness II, Kategorija B, punt 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 
għal kull litru ta’ zokkor invertit.

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

Ġustifikazzjoni

It-test Malti tad-definizzjoni ta' 'nocino' fih żball peress li l-prodott jinkiseb permezz tal-
maċerazzjoni u/jew id-distillazzjoni ta' ġewż sħiħ, u mhux biss tal-qlub.  Barra minn hekk, 
hemm żball ta' l-istampa fl-isem xjentifiku għal ġewż.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 230
Anness II, Kategorija B, punt 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 
għal kull litru ta’ zokkor invertit.  

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test Malti tad-definizzjoni ta' 'nocino' fih żball peress li l-prodott jinkiseb permezz tal-
maċerazzjoni u/jew id-distillazzjoni ta' ġewż sħiħ, u mhux biss tal-qlub.  Hemm ukoll żball ta' 
l-istampa (Juglans, u mhux Jugians).  

Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 231
Anness II, Kategorija B, punt 41, ittra (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 jew advocaat jew avocat
jew Advokat.

(c) L-ebda prodott magħmul minn bajd 
niexef ma jista' jintuża fit-tħejjija tal-liker 
bil-bajd jew advocaat jew avocat jew 
Advokat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex titneħħa kull ħtieġa li jintużaw sustanzi li jagħtu l-kulur bħall-beta carotene, għandu 
jintuża l-isfar tal-bajd pur biss (bla ebda traċċa ta' l-abjad tal-bajd). L-użu ta' prodotti 
magħmula minn bajd niexef m'għandux ikun permess għal prodotti ta' kwalità għolja prodotti 
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permezz ta' metodi tradizzjonali.

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Emenda 232
Anness II, Kategorija B, punt 44a (ġdid)

44a. 'Vruchtenjenever' jew ‘Jenever met 
vruchten’
(a) 'Vruchtenjenever' jew 'Jenever met 
vruchten' għandu jfisser liker jew xarba 
oħra ta' l-ispirtu li tissodisfa dawn il-
kundizzjonijiet:
1. ix-xarba tkun saret jew billi l-'jenever' 
jingħata t-togħma ta' frott jew ta' pjanti 
u/jew ta' partijiet ta' frott jew ta' pjanti jew 
billi jiżdied sugu tal-frott u/jew distillati ta' 
frott jew pjanti jew distillati ta' togħmiet 
ikkonċentrati estratti minn frott jew pjanti;
2. din tista' tingħata togħmiet addizzjonali 
permezz ta' togħmiet naturali u/jew identiċi 
għan-naturali;
3. ix-xarba tista' titħalla;  
4. ix-xarba jkollha l-karatteristiċi 
organolettiċi tal-frotta kkonċernata;
- b'qawwa alkoħolika minima ta' 20% 
skond il-volum.
L-isem tal-frotta kkonċernata jista' jieħu l-
post ta' 'vruchten'.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' 'vruchtenjenever' għandha tinżamm (ara l-Anness għar-Regolament (KE) 
Nru. 1014/90) peress li l-karatteristiċi ta' din ix-xarba ma jaqblux kompletament ma' dawk 
tal-'jenever'. Għalhekk, il-'vruchtenjenever' jista' ma jitqiesx bħala prodott li l-isem tiegħu 
għandu garanzija ta' protezzjoni permezz ta' l-indikazzjoni ġeografika għall-'jenever' 
imsemmija fl-Anness III.

Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 233
Anness II, Kategorija B, punt 45, ittra (a)

(a) It-Topinambur huwa xarba ta’ l-ispirtu (a) It-Topinambur huwa xarba ta’ l-ispirtu 
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prodotta biss permezz tal-fermentazzjoni tat-
tuberi ta’ l-artiċokk (Helianthus 
tuberosus L.).

prodotta biss permezz tal-fermentazzjoni u 
d-distillazzjoni tat-tuberi ta’ l-artiċokk 
(Helianthus tuberosus L.) b'mod esklussiv 
b'qawwa alkoħolika ta' inqas minn 86% 
skond il-volum.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk qed nitkellmu dwar spirtu, għalhekk id-distillazzjoni għandha tipproduċi qawwa 
alkoħolika massima ta' 86% skond il-volum.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 234
Anness II, Kategorija C, titolu

Kategorija C: Xarbiet ta' l-ispirtu oħrajn  Xarbiet ta' l-ispirtu oħrajn  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda b'konsegwenza sabiex titneħħa r-referenza għall-Kategorija C fit-titolu 
għall-kategoriji 46a u b li tkompli mat-tneħħija tat-tliet kategoriji fl-Artikolu 3.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 235
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 

45a. 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 
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tintwera fuq it-tikketta.   tintwera fuq it-tikketta.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda b'konsegwenza li tkompli mat-tneħħija tat-tliet kategoriji fl-Artikolu 3.

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 236
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.  Jekk 
dan is-Slivovice Ċek jitmexxa fis-suq tal-
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.

45b. 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.  Jekk 
dan is-Slivovice Ċek jitmexxa fis-suq tal-
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-Kategorija 9.   

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda b'konsegwenza li tkompli mat-tneħħija tat-tliet kategoriji fl-Artikolu 3.   

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 237
Anness II, Kategorija C, paragrafu 1

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

id-definizzjoni ta' l-Artikolu 1 iżda ma 
jikkwalifikawx biex jiddaħħlu fil-Kategoriji 
1 sa 45 jiġu deskritti, ippreżentati u 
ttikkettati bid-denominazzjoni tal-bejgħ 
“xarba ta’ l-ispirtu”.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda b'konsegwenza li tkompli mat-tneħħija tat-tliet kategoriji fl-Artikolu 3. 

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 238
Anness III, punt 1, tabella

Rhum de la Martinique 

Rhum de la Guadeloupe 
Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Rhum des Antilles françaises 
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Malaga Ron de Malaga

Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Peress li hu definit fil-punt 1 ta' l-Anness II, it-terminu 'tradizzjonali' m'għandux għalfejn 
jidher iktar fl-indikazzjonijiet ġeografiċi.

Għandha issir dispożizzjoni sabiex indikazzjonijiet ġeografiċi ġodda jikkunsidraw kemm id-
diversità kif ukoll in-natura speċifika tal-produzzjoni tar-rum fid-dipartamenti Franċiżi lil 
hinn mill-kosta Ewropea.
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Emenda mressqa minn Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Emenda 239
Anness III, punt 1, tabella

Rhum de la Martinique 

Rhum de la Guadeloupe 
Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Rhum des Antilles françaises 
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Málaga Ron de Málaga
Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Peress li hu definit fil-punt 1 ta' l-Anness II, it-terminu 'tradizzjonali' m'għandux għalfejn 
jidher iktar fl-indikazzjonijiet ġeografiċi.

Għandha issir dispożizzjoni sabiex indikazzjonijiet ġeografiċi ġodda jikkunsidraw kemm id-
diversità kif ukoll in-natura speċifika tal-produzzjoni tar-rum fid-dipartamenti Franċiżi lil 
hinn mill-kosta Ewropea.

Emenda mressqa minn Carl Schlyter, Jill Evans

Emenda 240
Anness III, punt 2, tabella, daħla 1a (ġdida)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova tagħti l-istess protezzjoni legali lill-frażi Gaelika Skoċċiża kif tingħata 
diġà lill-verżjoni Ingliża u l-ekwivalenti tagħha Irlandiża, filwaqt li ma tobbligax lill-
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produtturi ta' l-Iscotch Whisky biex jużaw tikkettar Gaeliku jekk ma jixtiqux jagħmlu dan.

Emenda mressqa minn John Bowis

Emenda 241
Anness III, punt 2, tabella

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky

Whisky español Whisky español
(Dawn id-denominazzjonijiet jistghu jkunu 
ssupplimentati bit-termini “malt” jew 
“grain”)

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

Irish Whiskey Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

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

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

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(it-test biddel postu)

Ġustifikazzjoni

Għandhom jinżammu d-dispożizzjonijiet kurrenti li jippermettu li l-indikazzjonijiet ġeografiċi 
jkollhom ukoll informazzjoni addizzjonali, suġġetti għar-regolament mill-awtorità relevanti 
tal-pajjiż ikkonċernat.  Filwaqt li t-termini 'malt' u 'grain' jintużaw spiss għall-Iscotch 
Whisky, mhumiex l-uniċi termini permessi.  Hu importanti li titneħħa kwalunkwe ambigwità li 
kienet tippermetti li termini supplimentari għall-Iscotch Whisky għandhom jiġu determinati 
mill-awtorità relevanti tar-Renju Unit.

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Emenda 242
Anness III, punt 5, tabella, testi 3 - 5

Proposta tal-Kummissjoni

Brandy Αττικής / Brandy of Attica
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Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

Emenda tal-Parlament

Brandy Αττικής / Brandy of Attica Il-Greċja
Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Il-Greċja

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

Il-Greċja

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Emenda 243
Anness III, punt 6, tabella, daħla 34 a (ġdida) 

Tsikoudia                            Il-Greċja

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Emenda 244
Anness III, punt 6, tabella, daħla 35 a (ġdida)

Tsipuoro                            Il-Greċja

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 245
Anness III, punt 10, tabella, daħla 9 a (ġdida)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iz-'Zillertaler Scheuerlbirnenbrand' hu prodott minn lanġas komuni u hu spirtu tal-frott tipiku 
lokalment ta' kwalità għolja. Għal din ir-raġuni, dan l-ispirtu reġjonali għandu jkun 
identifikat permezz ta' indikazzjoni ta' l-oriġini ġeografika.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 246
Anness III, punt 10, tabella, test 9b (ġdid)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-'Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand' hu prodott minn lanġas komuni u hu spirtu tal-frott 
tipiku lokalment ta' kwalità għolja. Għal din ir-raġuni, dan l-ispirtu reġjonali għandu jkun 
identifikat permezz ta' indikazzjoni ta' l-oriġini ġeografika.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 247
Anness III, punt 10, tabella, test 9c (ġdid)

Pregler

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-'Pregler' hu magħmul minn tuffieħ u lanġas u hu spirtu tal-frott tipiku lokalment u ta' 
kwalità għolja mit-Tirol tal-Lvant. Għal din ir-raġuni, dan l-ispirtu reġjonali għandu jkun 
identifikat permezz ta' indikazzjoni ta' l-oriġini ġeografika.

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Emenda 248
Anness III, punt 23, tabella, testi 7a - 7e (ġodda)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene                ...

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari               ...

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata            ...

Ούζο Θράκης /Ouzo of Thrace                     ...

Ούζο Μακεδονίας /Ouzo of Macedonia      ...
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Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 249
Anness III, punt 31, tabella, test 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee       L-Awstrija Jagertee / Jagatee       L-Awstrija

Jägertee                                     Austria,
Germany                                           

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-Att dwar l-Adeżjoni ta' l-Awstrija, it-termini 'Jägertee', 'Jagertee' u 'Jagatee' kienu 
riservati bi żball għal prodotti Awstrijaċi, allavolja hemm tradizzjoni simili fil-Ġermanja. Din 
l-emenda tirrifletti l-wegħdiet magħmula mill-Kummissjoni u l-użu attwali ta' varjanti 
lingwistiċi fil-Ġermanja u fl-Awstrija.

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Emenda 250
Anness III, punt 31, tabella, testi 31a - 31d (ġodda)

Μαστίχα Χίου/Mastic of Chios     Greċja

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos         ...

Κουμκουάτ Κέρκυρας/ ...

Koum Kouat of Corfu

Τεντούρα/Tentoura                       ...

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 251
Anness III, punt 31, tabella, testi 31a - d (ġodda)

Liquore di limoni di Sorrento                         L-Italja

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte                                      ...

Genepì della Val d'Aosta           ...
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Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Emenda 252
Anness III, punt 31, tabella, testi 31a - d (ġodda)

Liquore di limoni di Sorrento                         L-Italja

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte                                       ...

Genepì della Val d'Aosta                                ...

Emenda mressqa minn Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Emenda 253
Anness III, punt 31, tabella, daħla 31 a (ġdida)

Nocino di Modena  L-Italja

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 254
Anness III, punt 31, tabella, daħla 31 a (ġdida)

Nocino di Modena  L-
Italja

Or. it

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 255
Anness III, Kategorija C, tabella, test 4 a (ġdid)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-'Wildschönauer Krautinger' hu prodott mill-pjanta tal-ġenus Brassica (turnip) li titkabbar 
fiz-zona madwar Wildschönau. Dan l-ispirtu tal-frott tipiku lokalment jiġi wkoll iddistillat u 
prodott f'din iz-zona. Dan l-ispirtu reġjonali, għalhekk, għandu jkun identifikat permezz ta' 
indikazzjoni ta' l-oriġini ġeografika.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 256
Anness III, Kategorija C, tabella, test 4 b (ġdid)

Krautinger

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-'Krautinger' hu magħmul mill-pjanta tal-ġenus Brassica (turnip) u hu spirtu tal-frott tipiku 
lokalment ta' kwalità għolja. Għal din ir-raġuni, dan l-ispirtu reġjonali għandu jkun 
identifikat permezz ta' indikazzjoni ta' l-oriġini ġeografika.


