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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

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

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2005)0125)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0440/2005)

– wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-
Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali (A6-000/2006),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda 1
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-
Artikolu 95 u l-Artikolu 37 tiegħu,

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal regolament stess tenfasizza l-importanza tal-prodotti agrarji. L-importanza 
għandha tkun evidenti anki fir-regolament ġdid permezz ta' bażi legali doppja. Barra minn 
hekk, ir-regolament attwali kien ibbażat fuq bażi legali doppja (is-suq intern u l-biedja).

  
1 ĠU C ... / Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
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Emenda 2
Premessa 1

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni ta' metodi tradizzjonali ta' produzzjoni hija element fundamentali tar-
regolament ġdid u għandha tissemma fil-ġustifikazzjoni. Barra minn hekk, ir-regolament ġdid 
jissostitwixxi ż-żewġ regolamenti fis-seħħ.

Emenda 3
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-

(2) Il-qasam tax-xorb ta’ l-ispirtu huwa 
importanti ħafna għall-bdiewa, il-
produtturi u l-konsumaturi 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-
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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.

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.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal regolament stess tenfasizza l-importanza tal-prodotti agrarji. L-importanza 
għandha tkun evidenti anki fir-regolament ġdid permezz ta' bażi legali doppja. Barra minn 
hekk, ir-regolament attwali kien ibbażat fuq bażi legali doppja (is-suq intern u l-biedja).

Emenda 4
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.

(3) Id-dispożizzjonijiet legali f'dan ir-
rigward għandhom jinkludu kriterji 
definiti sew dwar il-produzzjoni u t-
tikkettar ta' dan ix-xorb.

Ġustifikazzjoni

Huwa prinċipju tar-regolament li l-kwalità għolja tax-xorb kollu ta' l-ispirtu tinżamm. Il-
kategorizzazzjoni proposta tinkludi minnha nnifisha fl-1 kategorija "l-aktar forma pura tal-
prodott". Din il-kategorizzazzjoni tissuġġerixxi kwalità inferjuri taż-żewġ kategoriji l-oħra u 
għalhekk għandha titneħħa.(3)

Emenda 5
Premessa 7

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

(7) Sabiex jippermettu livell għoli fil-
kwalità tax-xorb ta’ l-ispirtu u d-diversità 
fis-settur, l-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jadottaw regoli aktar stretti minn 
dawk stabbiliti f'dan ir-Regolament jew 
oħrajn miżjuda magħhom dwar il-
produzzjoni, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni u t-tikkettar partikolari ta' 
xorb ta’ l-ispirtu prodott fit-territorju 
tagħhhom, sakemm dawn jimxu b'ċerta 
politika ta' kwalità, ikunu konformi mal-
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liġi tal-Komunità u jirreferu għal xorb ta' 
l-ispirtu b'informazzjoni dwar l-oriġini 
ġeografika..

Ġustifikazzjoni

Jekk dispożizzjonijiet aktar stretti jitħallew jiġu adottatti arbitrarjament, il-prinċipju 
funtamentalli, jiġifieri, l-armonizzazzjoni ġuridika, li qiegħda ċara fil-bażi legali ta' l-Artikolu 
95 tat-Trattat KE, tkun ippreġudikata.

Emenda 6
Premessa 12

(12) Il-miżuri neċessarji għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati b’mod konformi 
mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE 
tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi 
proċeduri għall-eżerċizzju ta’ 
implimentazzjoni tal-poteri mogħtija lill-
Kummissjoni .

(12) Il-miżuri neċessarji għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati b’mod konformi 
mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE 
tat-28 ta’ Ġunju 1999, kif emendata mid-
Deċiżjoni 2006/512/KE tal-Kunsill tas-17 
ta' Lulju 2006, li tistabbilixxi proċeduri 
għall-eżerċizzju ta’ implimentazzjoni tal-
poteri mogħtija lill-Kummissjoni .

Ġustifikazzjoni

Regolamenti ġodda dwar il-proċedura ta' komitoloġija ġew adottati fis-17 ta' Lulju 2006 u 
għandhom jiġu kkunsidrati.

Emenda 7
Artikolu 1, paragrafu 1 c

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

c) li fih qawwa alkoħolika minima ta’ 15% 
vol..

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' xorb ta' l-ispirtu m'għandhiex tirreferi biss għal dan ir-regolament, iżda 
għandha tapplika b'mod ġenerali għall-ikel kollu. Barra minn hekk, it-80% vol. massimu 
propost jeskludi bosta xarbiet ta' l-ispirtu (fosthom il-wiski u r-rum).

Emenda 8
Anness II

ANNESS II L-Anness II għandu jiġi inkorporat fl-
Artikolu 1 taħt il-punti li ġejjin
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Kategorija A: Spirti Artikolu 1 (2a), punti 1 - 12a
Kategorija B: Xarbiet ta' l-ispirtu speċifiċi Artikolu 1 (2b), punti 13 - 45b
Kategorija C: Xarbiet ta' l-ispirtu oħrajn

Ġustifikazzjoni

L-Anness II għandu jiġi inkorporat fl-Artikolu 1. Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu 
individwali issa għandhom jiġu deċiżi fi proċedura ta' kodeċiżjoni u għalhekk għandhom 
jifformaw parti mit-test tal-liġi.

Emenda 9
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid)

KATEGORIJI TA' XARBIET TA' L-
ISPIRTU
Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
speċifiċi għall-prodotti individwali ta' l-
Artikolu 1, subparagrafu 2 a, punti 1 - 13, 
dan li ġej jgħodd għall-ispirti:
a) jiġu mmanifatturati permezz tal-
fermentazjoni alkoħolika u d-distillazzjoni 
miksuba esklussivament mill-materja 
prima skond id-definizzjonijiet fl-Artikolu 
1 subparagrafu 2 a punti 1 - 13;
b) ma jkunx fihom alkoħol etiliku ta’ 
oriġini agrikola jew distillati (ta’ oriġini 
agrikola) miżjuda;
c) ma jkunx fihom sustanzi għat-togħma;
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-
leġiżlazzjoni ta’ l-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu individwali issa għandhom jiġu deċiżi fi proċedura 
ta' kodeċiżjoni u għalhekk għandhom jifformaw parti mit-test tal-liġi.

Emenda 10
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 1 (a) - (d)
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a) Ir-rum huwa: a) Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament, 
jitqies bħala rum

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

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

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. l-ispirtu prodott esklussivament 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.

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

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

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

c) Ir-rum ma jridx ikun fih iż-żieda ta’ 
alkoħol etiliku jew distillat ieħor 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) Mar-rum m'għandhiex tiżdied togħma 
oħra.

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt 1 a) - d))

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Għalhekk l-
awtorizzazzjoni ġenerali biex jiżdied l-alkoħol etiliku jew biex jiżdiedu sustanzi oħra għat-
togħma għandha tiġi miċħuda, irrispettivament mill-fatt jekk it-togħma miżjuda tkunx naturali 
jew identika għal dik naturali. Il-projbizzjoni fis-seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini 
agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa 
kwalità.

Emenda 11
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 2, (a), introduzzjoni
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a) Il-wiski huwa xarba ta’ l-ispirtu: a) Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament, 
spirtu jitqies bħala wiski,

Ara l-emenda 8,

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Għalhekk l-
awtorizzazzjoni ġenerali għaż-żieda ta' alkoħol etiliku jew il-metodu ġdid introdott sabiex it-
togħma tiġi mirquma, għandha tiġi miċħuda. Il-projbizzjoni fis-seħħ taż-żieda ta' distillati ta' 
oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-
aqwa kwalità.

Emenda 12
Artikolu 1, subparagrafu 2 a, punt 2, (c) - (d)

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

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

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

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

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  2)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Għalhekk l-
awtorizzazzjoni ġenerali għaż-żieda ta' alkoħol etiliku jew il-metodu ġdid introdott ta' 
perfezzjonament tat-togħma b'mod mhux naturali, għandha tiġi miċħuda. Il-projbizzjoni fis-
seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm 
sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità.

Emenda 13
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 3

Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament, 
xorb ta' l-ispirtu jitqies bħala spirtu taċ-
ċereali

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

a) L-ispirtu taċ-ċereali huwa xarba ta’ l-
ispirtu prodotta permezz tad-distillazzjoni 
ta’ maxx iffermentat minn żerriegħa sħiħa 
ta' tipi differenti ta’ ċereali u li jkollu 
karatteristiċi organolettiċi miġjuba mill-
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materja prima użata. materja prima użata.
b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum ta’ l-ispirtu taċ-ċereali hija ta’ 35%.

b) Bl-eċċezzjoni tal-Korn, il-qawwa
alkoħolika minima skond il-volum ta’ l-
ispirtu taċ-ċereali hija ta’ 35%.

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

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

d) Preparazzjonijiet u sustanzi għat-
togħma naturali kif imfissra fl-Artikolu 
1(2)(b)(i) u l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 
88/388/KEE biss jistgħu jintużaw fit-
tħejjija ta' l-ispirtu taċ-ċereali.
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-
materja prima użata.

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-
materja prima użata.

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  3)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Permezz tar-
restrizzjoni li titlob li l-ispirtu taċ-ċereali jkun distillat minn maxx iffermentat ta' qamħ sħiħ 
ta' tipi differenti ta' ċereali, għandu jieqaf l-użu ta' residwi taċ-ċereali jew lamtu. Biż-żieda 
tal-kontenut ta' alkoħol għal 35% ma jiġux sodisfatti x-xewqat tal-konsumaturi. It-togħma 
tinbidel kompletament. Il-projbizzjoni fis-seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa 
nżammet u għandha tibqa' tinżamm sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità.

Emenda 14
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 4

a) L-ispirtu ta’ l-inbid huwa xarba ta’ l-
ispirtu:

a) Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament, 
xarba ta' l-ispirtu titqies bħala spirtu ta' l-
inbid,

1. prodotta permezz tad-distillazzjoni 
f’anqas minn 86% vol. ta' nbid jew inbid 
imsaħħaħ fil-qawwa għad-distillazzjoni 
jew permezz ta’ ridistillazzjoni ta’ distillat 
ta’ l-inbid f’anqas minn 86% vol.,

1. prodotta esklussivament permezz tad-
distillazzjoni f’anqas minn 86% vol. ta' 
nbid jew inbid imsaħħaħ fil-qawwa għad-
distillazzjoni jew permezz ta’ 
ridistillazzjoni ta’ distillat ta’ l-inbid 
f’anqas minn 86% vol.,

2. li jkun fiha kwantità ta' sustanzi volatili 2. li jkun fiha kwantità ta' sustanzi volatili 
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li tlaħħaq jew taqbeż il-125 gramma għal 
kull ettolitru ta' alkoħol ta’ 100% vol.

li tlaħħaq jew taqbeż il-125 gramma għal 
kull ettolitru ta' alkoħol ta’ 100% vol.

3. li jkollha kontenut massimu ta’ alkoħol 
metiliku ta’ 200 gramma għal kull ettolitru 
ta’ alkoħol ta’ 100% vol.

3. li jkollha kontenut massimu ta’ alkoħol 
metiliku ta’ 200 gramma għal kull ettolitru 
ta’ alkoħol ta’ 100% vol.

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

b) Il-qawwa alkoħolika minima skond il-
volum ta' l-ispirtu ta' l-inbid hija ta’ 37,5%.

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

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

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

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  4)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Il-projbizzjoni fis-
seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm 
sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità.

Emenda 15
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 5, (a), introduzzjoni

a) Il-Brandi jew Weinbrand huwa xarba 
ta’ l-ispirtu:

a) Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament, 
xarba ta' l-ispirtu titqies bħala Brandi jew 
Weinbrand

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  5)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Iż-żieda fit-togħma 
hija parti mill-proċedura ta' produzzjoni tradizzjonali ta' dawn il-prodotti. It-tipi differenti ta' 
togħma u l-produzzjoni tagħhom huma definini b'mod preċiż.
Il-projbizzjoni fis-seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha 
tibqa' tinżamm sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità.
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Emenda 16
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 5 (c) - (d)

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

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

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

d) Sabiex ikunu mirquma r-riħa u t-
togħma, jistgħu jintużaw biss: estratti, li 
ġew prodotti

- permezz tal-ħżin ta' distillat ta' l-inbid 
fuq injam jew laqx tal-ballut
- permezz ta' ħżin ta' distillat ta' l-inbid 
fuq għanbaqar, ġewż aħdar (mhux 
misjur), kif ukoll imnixxef, jew qxur tal-
lewż imnixxfin (jew inkaljati).

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  5)

Ġustifikazzjoni
Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Iż-żieda fit-togħma 
hija parti mill-proċedura ta' produzzjoni tradizzjonali ta' dawn il-prodotti. It-tipi differenti ta' 
togħma u l-produzzjoni tagħhom huma definini b'mod preċiż.
Il-projbizzjoni fis-seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha 
tibqa' tinżamm sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità.

Emenda 17
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 6, (a), introduzzjoni

a) Il-karfa ta’ l-għeneb magħsur jew l-
ispirtu tal-karfa ta’ l-għeneb magħsur 
hija xarba ta’ l-ispirtu li tissodisfa l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

a) Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament, 
xarba ta' l-ispirtu titqies bħala karfa ta' l-
għeneb magħsur jew l-ispirtu tal-karfa ta' 
l-għeneb,

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  6)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Il-projbizzjoni fis-
seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm 
sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità.
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Emenda 18
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 6 (c) - (d)

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

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

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

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  6)

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Punt 6 a)

Emenda 19
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 7

a.) L-ispirtu tal-karfa ta’ frott magħsur 
hija xarba ta’ l-ispirtu li tissodisfa l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

a) Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament, 
xarba ta' l-ispirtu titqies bħala spirtu tal-
karfa ta' frott magħsur

1. tinkiseb biss permezz tal-fermentazzjoni 
u d-distillazzjoni f’anqas minn 86% vol. ta’ 
karfa tal-frott magħsur għajr il-karfa ta' l-
għeneb magħsur;

1. li tinkiseb biss permezz tal-
fermentazzjoni u d-distillazzjoni f’anqas 
minn 86% vol. ta’ karfa tal-frott magħsur 
għajr il-karfa ta' l-għeneb magħsur;

2. ikun fiha kwantità ta' sustanzi volatili ta' 
200g għal kull ettolitru ta' alkoħol ta’ 100% 
vol.

2. li jkun fiha kwantità minima ta’ sustanzi 
volatili ta’ 200g għal kull ettolitru ta’ 
alkoħol ta’ 100% vol.;.

3. il-kontenut massimu ta’ alkoħol 
metiliku huwa ta’ 1 500 g għal kull 
ettolitru ta’ alkoħol ta’ 100% vol.;

3. li jkun fiha massimu ta’ alkoħol 
metiliku ta’ 1500 g għal kull ettolitru ta’ 
alkoħol ta’ 100% vol.;

4. il-kontenut massimu ta’ aċidu 
idroċjaniku huwa ta’ 10g għal kull ettolitru 
ta’ alkoħol ta’ 100% vol. fil-każ ta’ spirtu 
tal-karfa ta' frott ta' l-għadma magħsur;

4. Il-kontenut massimu ta’ aċidu 
idroċjaniku  huwa ta’ 7g għal kull ettolitru 
ta’ alkoħol ta’ 100% vol. fil-każ ta’ spirtu 
tal-karfa ta' frott ta' l-għadma magħsur;

5. ir-ridistillazzjoni hija awtorizzata fl-
istess qawwa alkoħolika.

5. ir-ridistillazzjoni hija awtorizzata fl-
istess qawwa alkoħolika.

b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il- b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
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volum ta’ l-ispirti tal-karfa tal-frott 
magħsur hija ta’ 37,5%.

volum ta’ l-ispirti tal-karfa tal-frott 
magħsur hija ta’ 37,5%.

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

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

d) Preparazzjonijiet u sustanzi għat-
togħma naturali kif imfissra fl-Artikolu 
1(2)(b)(i) u l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 
88/388/KEE biss jistgħu jintużaw fit-
tħejjija ta’ l-ispirti tal-karfa tal-frott 
magħsur.
e) L-isem li bih jinbiegħ l-ispirtu tal-karfa 
tal-frott magħsur għandu jkun “spirtu tal-
karfa ta'” segwit mill-isem tal-frotta. Jekk 
jintużaw karfiet ta’ għadd ta' frottiet 
differenti, id-denominazzjoni tal-bejgħ 
għandha tkun ‘spirtu tal-karfa tal-frott’.

e) L-isem li bih jinbiegħ l-ispirtu tal-karfa 
tal-frott magħsur għandu jkun “spirtu tal-
karfa ta'” segwit mill-isem tal-frotta. Jekk 
jintużaw karfiet ta’ għadd ta' frottiet 
differenti, id-denominazzjoni tal-bejgħ 
għandha tkun ‘spirtu tal-karfa tal-frott’.

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  7)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Il-projbizzjoni fis-
seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm 
sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità.

Emenda 20
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 8

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

Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament 
xarba ta' l-ispirtu titqies bħala spirtu taż-
żbib jew brandi taż-żbib, li tiġi prodotta 
permezz tad-distillazzjoni tal-prodott 
miksub mill-fermentazzjoni alkoħolika ta’ 
l-estratt ta’ l-għeneb imnixxef tal-
varjetajiet “Corinth Black” jew "Moscatel 
ta' Alessandria", iddistillati f’anqas minn 
94,5% vol., sabiex id-distillat ikollu l-
aroma u t-togħma miġjuba mill-materja 
prima użata.

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

Il-qawwa alkoħolika minima skond il-
volum ta’ l-ispirtu taż-żbib jew brandi taż-
żbib hija ta’ 37,5%.
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c) L-ispirtu taż-żbib jew brandi taż-żbib ma 
jridx ikun fih iż-żieda ta’ alkoħol etiliku ta’ 
oriġini agrikola.

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

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

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  8)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Il-projbizzjoni fis-
seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm 
sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità.

Emenda 21
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 9, (a)

a) L-ispirti tal-frott huma xarbiet ta’ l-
ispirtu:

a) Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament, 
xarbiet ta' l-ispirtu jitqiesu bħala spirti 
tal-frott

1. prodotti permezz ta’ fermentazzjoni 
alkoħolika u distillazzjoni ta’ frott 
imlaħħam jew must ta’ l-istess frott, bl-
għadam jew mingħajru,

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

2. iddistillati f’anqas minn 86% vol. sabiex 
id-distillat ikollu l-aroma u t-togħma 
miġjuba mill-frott iddistallat,

2. iddistillati f’anqas minn 86% vol. sabiex 
id-distillat ikollu l-aroma u t-togħma 
miġjuba mill-frott iddistallat,

3. li jkun fihom kwantità ta' sustanzi 
volatili li tlaħħaq jew taqbeż il-200 
gramma għal kull ettolitru ta' alkoħol ta’ 
100% vol,

3. li jkun fihom kwantità ta' sustanzi 
volatili li tlaħħaq jew taqbeż il-200 
gramma għal kull ettolitru ta' alkoħol ta’ 
100% vol,

4. li, fil-każ ta’ spirti tal-frott bl-għadma, 
ikollhom kontenut ta' aċidu idroċjaniku li 
ma jaqbiżx l-10 grammi għal kull ettolitru 
ta’ alkoħol ta’ 100% vol.,

4. li, fil-każ ta’ spirti tal-frott bl-għadma, 
ikollhom kontenut ta' aċidu idroċjaniku li 
ma jaqbiżx is-7 grammi għal kull ettolitru 
ta’ alkoħol ta’ 100% vol.,
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(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  9)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Żieda fit-togħma 
jew fil-ħlewwa għall-maxx tal-frott għandha tiġi eskluża espressament. Il-projbizzjoni fis-seħħ 
taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm sabiex 
tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità. L-introduzzjoni tal-berquq u l-ħawħ huwa riżultat ta' 
esperjenza prattika.

Emenda 22
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 9, (b)

b) L-ispirti tal-frott irid ikun fihom 
massimu ta’ 1 000 gramma alkoħol 
metiliku għal kull ettolitru ta’ alkoħol ta’ 
100% vol.

b) L-ispirti tal-frott irid ikun fihom 
massimu ta’ 1 000 gramma alkoħol 
metiliku għal kull ettolitru ta’ alkoħol ta' 
100% vol.

Madankollu, l-kontenut massimu ta’ 
alkoħol metiliku irid ikun ta’:

Madankollu, l-kontenut massimu ta’ 
alkoħol metiliku għall-ispirti tal-frott li 
ġejjin irid ikun ta’:

i) 1 200 gramma għal kull ettolitru ta’ 
alkoħol ta’ 100% vol. miksub mill-frottiet 
li ġejjin:

i) 1 200 gramma għal kull ettolitru ta’ 
alkoħol ta’ 100% vol. miksub mill-frottiet 
li ġejjin:

- għanbaqar (Prunus domestica L.), – għanbaqar (Prunus domestica L.),
– mirabella (Prunus domestica L. var 
syriaca),

– mirabella (Prunus domestica L. var 
syriaca),

– quetsch (Prunus domestica L.), – quetsch (Prunus domestica L.),

– tuffieħ (Malus domestica Borkh.), – tuffieħ (Malus domestica Borkh.),
– lanġas (Pyrus communis L.) għajr 
il-lanġas ta’ Williams (Pyrus communis 
Williams),

– lanġas (Pyrus communis L.) għajr 
il-lanġas ta’ Williams (Pyrus communis 
Williams),

– ċawsli (Rubus idaeus L.), – ċawsli (Rubus idaeus L.),
– tut salvaġġ (Rubus fruticosus L.); – tut salvaġġ (Rubus fruticosus L.);

– ħawħ (Prunus persica L)
– berquq (Prunus armeniaca L)

ii) 1 350 gramma għal kull ettolitru ta’ 
alkoħol ta’ 100% vol. miksub mill-frottiet 
li ġejjin:

ii) 1 350 gramma għal kull ettolitru ta’ 
alkoħol ta’ 100% vol. miksub mill-frottiet 
jew frott tal-bosk (berries) li ġejjin:

– lanġas ta’ Williams (Pyrus 
communis Williams),

– lanġas ta’ Williams (Pyrus 
communis Williams),

– passolina ħamra u sewda (ta’ l- – passolina ħamra u sewda (ta’ l-
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ispeċi Ribes), ispeċi Ribes),
– service berries (Sorbus aucuparia), – service berries (Sorbus aucuparia),

– elderberries (Sambucus nigra). – elderberries (Sambucus nigra).
– sfarġel

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  10)

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Punt 9 a)

Emenda 23
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 9, (d)

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

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

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  9)

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Punt 9 a)

Emenda 24
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 9, (e)

e) Preparazzjonijiet u sustanzi għat-
togħma naturali kif imfissra fl-Artikolu 
1(2)(b)(i) u l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 
88/388/KEE biss jistgħu jintużaw fit-
tħejjija ta’ l-ispirti tal-frott.

mħassar

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  9)

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Punt 9 a)

Emenda 25
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 10
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a) L-ispirtu tas-sidru, brandi tas-sidru jew 
spirtu tal-perry huma xarbiet ta’ l-ispirtu:

a) Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament l-
ispirti għandhom jitqiesu bħala xarbiet ta' 
l-ispirtu tas-sidru, brandi tas-sidru jew 
spirtu tal-perry

1. prodotti esklussivament permezz tad-
distillazzjoni tas-sidru jew il-perry 
ddistillat f’anqas minn 86% vol. sabiex id-
distillat ikollu l-aroma u t-togħma miġjuba 
mill-frottiet iddistallati,

1. prodotti esklussivament permezz tad-
distillazzjoni tas-sidru jew il-perry 
ddistillat f’anqas minn 86 % vol. sabiex id-
distillat ikollu l-aroma u t-togħma miġjuba 
mill-frottiet iddistallati,

2. li jkun fihom kwantità ta' sustanzi 
volatili li tlaħħaq jew taqbeż il-200 
gramma għal kull ettolitru ta' alkoħol ta’ 
100% vol,

2. li jkun fihom kwantità ta' sustanzi 
volatili li tlaħħaq jew taqbeż il-200 
gramma għal kull ettolitru ta' alkoħol ta’ 
100% vol,

3. li jkollhom kontenut massimu ta’ 
alkoħol metiliku ta’ 1 000 gramma għal 
kull ettolitru ta’ alkoħol ta’ 100% vol.

3. li jkollhom kontenut massimu ta’ 
alkoħol metiliku ta’ 1 000 gramma għal 
kull ettolitru ta’ alkoħol ta’ 100% vol.

b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum ta’ l-ispirtu tas-sidru, brandi tas-
sidru, jew spirtu tal-perry hija ta’ 37,5%.

b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum ta’ l-ispirtu tas-sidru, brandi tas-
sidru, jew spirtu tal-perry hija ta’ 37,5%.

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

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

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

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  10)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Il-projbizzjoni fis-
seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm 
sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità.

Emenda 26
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 11

a) Il-Hefebrand huwa xarba ta’ l-ispirtu 
prodotta mir-residwu tal-fond ta’ l-inbid 
jew ta’ frott iffermentat.

a) Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament, 
xarba ta' l-ispirtu titqies bħala Hefebrand 
meta tkun prodotta mir-residwu tal-fond 
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ta’ l-inbid jew ta’ frott iffermentat.
b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond 
il-volum tal-Hefebrand hija ta’ 38%.

b) Il-qawwa alkoħolika minima skond il-
volum tal-Hefebrand hija ta’ 38%.

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

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

d) Preparazzjonijiet u sustanzi għat-
togħma naturali kif imfissra fl-Artikolu 
1(2)(b)(i) u l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 
88/388/KEE biss jistgħu jintużaw fit-
tħejjija tal-Hefebrand.
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 
jista' jkun issupplimentat mill-isem tal-
materjal bażiku li jkun intuża.

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  11)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Il-projbizzjoni fis-
seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm 
sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità.

Emenda 27
Artikolu 1, subparagrafu 2 a (ġdid), punt 12

a) Il-Bierbrand jew eau de vie de bière 
huwa xarba ta' l-ispirtu miksuba 
esklussivament permezz tad-distillazzjoni 
diretta ta' birra friska ta' qawwa alkoħolika 
skond il-volum ta' anqas minn 86% b'tali 
mod li d-distillat miksub ikollu 
karatteristiċi organolettiċi li joħorġu mill-
birra.

a) Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament, 
xarba ta' l-ispirtu titqies bħala Bierbrand
jew eau de vie de bière meta tkun miksuba 
esklussivament permezz tad-distillazzjoni 
diretta ta' birra friska ta' qawwa alkoħolika 
skond il-volum ta' anqas minn 86% b'tali 
mod li d-distillat miksub ikollu 
karatteristiċi organolettiċi li joħorġu mill-
birra.

b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum tal-Bierbrand jew eau de vie de 
bière hija ta’ 38%.

b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum tal-Bierbrand jew eau de vie de 
bière hija ta’ 38%.

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

c) Il-Bierbrand ma jridx ikun fih iż-żieda 
ta’ alkoħol etiliku jew ta' distillat ieħor 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 
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88/388/KEE biss jistgħu jintużaw fit-
tħejjija tal-Bierbrand jew eau de vie de 
bière.

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija A, Punt  12)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Il-projbizzjoni fis-
seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm 
sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità.

Emenda 28
Artikolu 1, subparagrafu 2 b (ġdid), punt 12 a (ġdid)

45. It-Topinambur 12a. It-Topinambur

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

a) Għall-iskopijiet ta' dan ir-regolament 
xarba ta’ l-ispirtu titqies bħala 
Topinambur meta tkun prodotta biss 
permezz tal-fermentazzjoni tat-tuberi ta’ l-
artiċokk (Helianthus tuberosus L.).

b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum tat-Topinambur hija ta’ 38%.

b) Il-qawwa alkoħolika minima skond il-
volum tat-Topinambur hija ta’ 38%.

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

c) It-Topinambur ma jridx ikun fih iż-
żieda ta’ alkoħol etiliku jew ta' distillat 
ieħor ta’ oriġini agrikola.

Ġustifikazzjoni

It-Topinambur ġie kklassifikat ħażin. Huwa għandu jitqies mal-grupp ta' spirti taħl l-Artikolu 
1, Subparagrafu 2a, Punti 1 - 12a

Emenda 29
Artikolu 1, subparagrafu 2 b (ġdid)

1. Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
speċifiċi għall-prodotti individwali ta' l-
Artikolu 1, subparagrafu 2 b, punti 13 -
45b (ġdid), dan li ġej jgħodd għall-ispirti:
a) jistgħu jinkisbu minn kwalunkwe 
prodott agrikolu skond l-Anness 1 tat-
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Trattat KE;
b) ma jistax jiżdidilhom alkoħol etiliku ta’ 
oriġini agrikola jew distillati (ta’ oriġini 
agrikola);
c) jista' jkun fihom togħmiet u estratti ta' 
togħmiet naturali jew identiċi għal dawk 
naturali skond l-Artikolu 1 paragrafu 2 b 
(i) u (ii) u l-Artikolu 1 paragrafu 2 c tad-
Direttiva 88/388/KEE;
d) jistgħu jkunu mħellwin skond il-
karatteristiċi partikolari tal-prodott u fir-
rispett tad-definizzjonijiet u r-rekwiżiti 
tekniċi fl-Anness I għal dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu individwali issa għandhom jiġu deċiżi fi proċedura 
ta' kodeċiżjoni u għalhekk għandhom jifformaw parti mit-test tal-liġi.

Emenda 30
Artikolu 1, subparagrafu 2 b (ġdid), punt 13 "XARBIET TA' L-ISPIRTU a), (2)

2. ikopru xarbiet ta’ l-ispirtu miksuba mill-
frottiet li ġejjin:

2. ikopru xarbiet ta’ l-ispirtu miksuba mill-
frottiet li ġejjin:

– it-tut salvaġġ (Rubus fruticosus L.); – it-tut salvaġġ (Rubus fruticosus L.);

– il-frawli (Fragaria L.), – il-frawli (Fragaria L.),
– il-mirtill (Vaccinium myrtillus L.), – il-mirtill (Vaccinium myrtillus L.),

– iċ-ċawsli (Rubus idaeus L.), – iċ-ċawsli (Rubus idaeus L.),
– il-passolina l-ħamra (Ribes vulgare 
Lam.),

– il-passolina l-ħamra (Ribes vulgare 
Lam.),

– il-pruna salvaġġa (Prunus spinosa 
L.),

– il-pruna salvaġġa (Prunus spinosa 
L.),

– ir-rowanberry (Sorbus domestica 
L.),

– ir-rowanberry (Sorbus domestica 
L.),

– is-service-berry (Sorbus domestica 
L.),

– is-service-berry (Sorbus domestica 
L.),

– il-frotta ta’ l-ileks (Ilex cassine L.), – il-frotta ta’ l-ileks (Ilex cassine L.),

– iċ-checkerberry (Sorbus turminalis – iċ-checkerberry (Sorbus turminalis 
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L.), L.),

– is-service-berry selvaġġ (Sorbus 
torminalis L.)
– iż-żorba (Sorbus domestica L.),

– l-elderberries (Sambucus nigra). – l-elderberries (Sambucus nigra).
– ir-rosehip (Rosa canina L.) – ir-rosehip (Rosa canina L.)

– il-passolina s-sewda (Ribes nigrum 
L.),

– il-passolina s-sewda (Ribes nigrum 
L.),

– il-banana (Musa paradisiaca), – il-banana (Musa paradisiaca),
– il-frotta tal-passjoni (Passiflora 
edulis),

– il-frotta tal-passjoni (Passiflora 
edulis),

– l-ambarella (Spondias dulcis), – l-ambarella (Spondias dulcis),

– il-hog plum (Spondias mombin). – il-hog plum (Spondias mombin).

– il-berquq (Prunus armeniaca L)
– il-ħawħ (Prunus persica L)

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija B, Punt  13)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Il-projbizzjoni fis-
seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm 
sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità. L-introduzzjoni tal-berquq u l-ħawħ hija 
riżultat tat-tradizzjonijiet li nżammu s'issa .

Emenda 31
Artikolu 1, subparagrafu 2 b (ġdid), punt 13, (c)

c) It-togħma ta' l-Ispirti ta’ (segwiti minn 
isem il-frotta), prodotti permezz tal-
maċerazzjoni u d-distillazzjoni tista’ tiġi 
ssupplimentata minn sustanzi għat-
togħma u/jew preparazzjonjiet għat-
togħma apparti minn dawk li jiġu mill-
frotta użata. Preparazzjonijiet u sustanzi 
għat-togħma naturali kif imfissra fl-
Artikolu 1(2)(b)(i) u l-Artikolu 1(2)(c) tad-
Direttiva 88/388/KEE biss jistgħu 
jintużaw fit-tħejjija ta’ l-Ispirti ta’ (segwiti 
minn isem il-frotta), prodotti permezz tal-
maċerazzjoni u d-distillazzjoni.  
Madankollu, it-togħma karatteristika tax-

c) Spirti (segwiti minn isem il-frotta) 
prodotti permezz tal-maċerazzjoni u d-
distillazzjoni m'għandhomx jiġu miżjuda 
b'sustanzi oħra għat-togħma.
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xarba u lewnha jridu jinġiebu 
esklussivament mill-frotta użata.

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija B, Punt  13)

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal punt 13 a) (2).

Emenda 32
Artikolu 1, subparagrafu 2 b (ġdid) punt 14

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

Il-Geist (flimkien ma’ isem il-frotta) huwa 
xarba ta’ l-ispirtu miksuba permezz tal-
maċerazzjoni ta’ frott tal-bosk (berries), 
frott u/jew ħxejjex, nuts jew sustanzi 
veġetali oħra, bħall-ħxejjex aromatiċi jew 
petali tal-ward mhux iffermentati 
f’alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola, 
segwita mid-distillazzjoni f'inqas minn 
86% vol..

Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum tal-Geist (flimkien ma’ isem il-
frotta) hija ta’ 37,5%.

Il-qawwa alkoħolika minima skond il-
volum tal-Geist (flimkien ma’ isem il-
frotta) hija ta’ 37,5%.

c) It-togħma tal-Geist (flimkien ma’ isem 
il-frotta), tista’ tiġi ssupplimentata minn 
sustanzi għat-togħma u/jew 
preparazzjonjiet għat-togħma apparti 
minn dawk li jiġu mill-frotta użata.  
Preparazzjonijiet u sustanzi għat-togħma 
naturali kif imfissra fl-Artikolu 1(2)(b)(i) 
u l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 
88/388/KEE biss jistgħu jintużaw fit-
tħejjija tal-Geist (flimkien ma’ isem il-
frotta).  Madankollu, it-togħma 
karatteristika tax-xarba u lewnha 
għandhom jinġiebu esklussivament mill-
frotta użata.

c) Il-Geist (flimkien ma' isem il-frotta) 
m'għandux jiġi miżjud b'sustanzi oħra 
għat-togħma.

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija B, Punt  14)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Il-projbizzjoni fis-
seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm 
sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità. Il-frott li jintuża għall-produzzjoni ta' l-
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ispirtu, tradizzjonalment jintuża wkoll għall-produzzjoni tal-Geist.

Emenda 33
Artikolu 1, subparagrafu 2 b (ġdid), punt 16, (c)

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

c) Mal-ġenzjana m'għandhiex tiżdied 
togħma oħra.

(Ara l-emenda 8, Anness II, Kategorija B, Punt  16)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-prodott hija ggarantita bil-ħarsien ta' metodi tradizzjonali. Il-projbizzjoni fis-
seħħ taż-żieda ta' distillati ta' oriġini agrikola s'issa nżammet u għandha tibqa' tinżamm 
sabiex tiggarantixxi prodott ta' l-aqwa kwalità.

Emenda 34
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 17

(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 u/jew Juniperus 
oxicedris ) lill-alkoħol etiliku ta’ oriġini 
agrikola u/jew l-ispirtu taċ-ċereali u/jew id-
distillat taċ-ċereali.

(b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum tax-xarbiet ta’ l-ispirtu bit-togħma 
tal-ġnibru hija ta’15%.

(b) Il-qawwa alkoħolika mimima skond il-
volum tax-xarbiet ta’ l-ispirtu bit-togħma 
tal-ġnibru hija ta’ 30%.

(c) Sustanzi għat-togħma oħrajn naturali 
u/jew identiċi għal dawk naturali kif 
imfissra fl-Artikolu 1(2)(b)(i) u (ii) tad-
Direttiva 88/388/KEE u/jew 
preparazzjonijiet għat-togħma kif imfissra 
fl-Artikolu 1(2)(c) ta’ dik id-Direttiva, 
u/jew pjanti aromatiċi jew partijiet minn 
pjanti aromatiċi jistgħu jintużaw bħala 
addittivi, iżda l-karatteristiċi organolettiċi 
tal-ġnibru jridu jkunu dixxernibbli, anke 
jekk xi kultant dawn ikunu mdgħajfa.

(c) Sustanzi għat-togħma oħrajn naturali 
u/jew identiċi għal dawk naturali kif 
imfissra fl-Artikolu 1(2)(b)(i) u (ii) tad-
Direttiva 88/388/KEE u/jew 
preparazzjonijiet għat-togħma kif imfissra 
fl-Artikolu 1(2)(c) ta’ dik id-Direttiva, 
u/jew pjanti aromatiċi jew partijiet minn 
pjanti aromatiċi jistgħu jintużaw bħala 
addittivi, iżda l-karatteristiċi organolettiċi 
tal-ġnibru jridu jkunu dixxernibbli, anke 
jekk xi kultant dawn ikunu mdgħajfa

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

ġnibru jistgħu jinbiegħu taħt l-ismijiet 
‘Wacholder’, ‘ginebra’, 'Genevere' jew
‘genebra’.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 17)

Ġustifikazzjoni

Genevere sa issa intużat bħala denominazzjoni tal-bejgħ u għandha żżomm dan l-istatus taħt 
il-leġiżlazzjoni l-ġdida.

Emenda 35
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 22, (c)

(c) Jistgħu jintużaw sustanzi addizzjonali 
oħrajn għat-togħma, iżda t-togħma ta’ 
dawn ix-xarbiet hija attribbwili l-aktar 
għad-distillati ta’ l-anisi u/jew żerriegħet 
ix-xibt (Anethum graveolens L.), filwaqt li 
l-użu taż-żjut ta’ l-essenza huwa pprojbit.

(c) Jistgħu jintużaw sustanzi addizzjonali 
oħrajn għat-togħma, iżda t-togħma ta’ 
dawn ix-xarbiet hija attribbwili l-aktar 
għad-distillati ta’ l-anisi (Carum carvi L.) 
u/jew żerriegħet ix-xibt (Anethum 
graveolens L.), filwaqt li l-użu taż-żjut ta’ 
l-essenza huwa pprojbit.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 22)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu individwali għandhom jibqgħu jiġu deċiżi permezz 
tal-proċedura tal-kodeċiżjoni, u għalhekk jappartjenu fit-test leġiżlattiv.

Emenda 36
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 23, (a), parti introduttorja

(a) Ix-xarbiet ta' l-ispirtu bit-togħma ta' l-
aniżetta huma xarbiet ta' l-ispirtu prodotti 
billi tingħata t-togħma lill-alkoħol etiliku 
ta' oriġini agrikola permezz ta' estratti 
naturali ta’ l-anisi stellata (Illicium verum), 
l-anisi (Pimpinella anisum), il-bużbież 
(Foeniculum vulgare), jew kwalunkwe 
pjanta oħra li fiha l-istess kostitwent 
aromatiku prinċipali, bl-użu ta’ wieħed 
minn dawn il-proċessi li ġejjin jew il-
kombinazzjoni tagħhom:

(a) Għall-għan ta' dan ir-regolament, ix-
xarbiet ta' l-ispirtu bit-togħma ta' l-
aniżetta għandha tfisser xarbiet ta' l-
ispirtu prodotti billi tingħata t-togħma lill-
alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola permezz 
ta' estratti naturali ta’ l-anisi stellata 
(Illicium verum), l-anisi (Pimpinella 
anisum), il-bużbież (Foeniculum vulgare), 
jew kwalunkwe pjanta oħra li fiha l-istess 
kostitwent aromatiku prinċipali, bl-użu ta’ 
wieħed minn dawn il-proċessi li ġejjin jew 
il-kombinazzjoni tagħhom:
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(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 23)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu individwali għandhom jibqgħu jiġu deċiżi permezz 
tal-proċedura tal-kodeċiżjoni, u għalhekk jappartjenu fit-test leġiżlattiv.

Emenda 37
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 23, (c)

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

imħassar

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 23)

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni konnessa mal-punt 23(a).

Emenda 38
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 24, (c)

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

imħassar

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 24)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu individwali għandhom jibqgħu jiġu deċiżi permezz 
tal-proċedura tal-kodeċiżjoni, u għalhekk jappartjenu fit-test leġiżlattiv.

Emenda 39
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 27, (c)
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(c) Preparazzjoni u sustanzi għat-togħma 
naturali kif imfissra fl-Artikolu 1(2)(b)(i) 
u l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 
88/388/KEE biss jistgħu jintużaw fit-
tħejjija ta’ l-anis iddistillata.

imħassar

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 27)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu individwali għandhom jibqgħu jiġu deċiżi permezz 
tal-proċedura tal-kodeċiżjoni, u għalhekk jappartjenu fit-test leġiżlattiv.

Emenda 40
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 29 'VODKA', (d) u (d a) (ġdid)

(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 li 
mhijiex prodotta mill-patata, miċ-ċereali 
jew mill-ġulepp tax-xitla tal-pitravi
għandu jkollu, fl-istess kamp viżwali bħal 
dak tad-denominazzjoni tal-bejgħ, l-
indikazzjoni 'prodott minn...', 
supplimentata bil-materja prima utilizzata 
fil-produzzjoni ta' l-alkoħol etiliku ta' 
oriġini agrikola. It-tikkettar għandu jkun 
f'konformità mad-Direttiva 2000/13/KE.
It-tipa m'għandhiex tkun iċken minn żewġ 
terzi tad-daqs ta' dik użata għad-
denominazzjoni tal-bejgħ.

(da) Jekk ix-xarba alkoħolika tal-vodka 
tikkonsisti minn alkoħol etiliku prodott 
minn żewġ prodotti jew aktar ta' oriġini 
agrikola, għandu jkollha l-isem 'vodka 
mħallta' (blended) bla preġudizzjoni 
għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 
1(2a)(5).

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 29)

Ġustifikazzjoni

Il-vodka magħmula miċ-ċereali, mill-patata u mill-ġulepp tax-xitla tal-pitravi tista' tiġi 
deskritta bħala prodott magħmul b'metodi tradizzjonali. Għalhekk għandu jkollha l-isem 
vodka mingħajr informazzjoni oħra.  Billi l-alkoħol etiliku fil-vodka jista' jiġi prodott ukoll 
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minn prodotti agrikoli oħra, hemm bżonn li jintwerew il-prodotti agrikoli użati sabiex tkun 
tista' ssir distinzjoni aktar ċara. Ħafna varjetajiet speċjali ta' vodka jikkonsistu f'alkoħol 
etiliku minn prodotti agrikoli varji. Sabiex issir differenza mill-vodka li ssir "b'mod 
tradizzjonali", it-taħlitiet (blends) għandhom ikunu indikati.

Emenda 41
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 31 'LIKER', (c), (1), tabella, żjidiet

- ananas,
- tut
– banana;

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 31)

Ġustifikazzjoni

Emenda 42
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 31, (d)

(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 għandhom
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

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 31)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu individwali għandhom jibqgħu jiġu deċiżi permezz 
tal-proċedura tal-kodeċiżjoni, u għalhekk jappartjenu fit-test leġiżlattiv.

Emenda 43
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 32, (c) u (ca) (ġdid)

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti 
taħt il-punt 31 japplikaw għal dan il-
prodott.

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti 
fl-Artikolu 1(2b)(31) japplikaw għal dan il-
prodott.
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(ca) Id-denominazzjoni tal-bejgħ tista' tiġi 
supplimentata bit-terminu 'liker'.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 32)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu individwali għandhom jibqgħu jiġu deċiżi permezz 
tal-proċedura tal-kodeċiżjoni, u għalhekk jappartjenu fit-test leġiżlattiv.

Emenda 44
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 33, (c) u (ca) (ġdid)

(c) The rules on flavouring substances and 
preparations for liqueurs laid down under 
point 31 shall apply to crème de cassis. Ir-
regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-sustanzi 
għat-togħma għal likers stabbiliti taħt il-
punt 31 japplikaw għall-crème de cassis.

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti 
fl-Artikolu 1(2b)(31) japplikaw għall-
crème de cassis.

(ca) Id-denominazzjoni tal-bejgħ tista' tiġi 
supplimentata bit-terminu 'liker'.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 33)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu individwali għandhom jibqgħu jiġu deċiżi permezz 
tal-proċedura tal-kodeċiżjoni, u għalhekk jappartjenu fit-test leġiżlattiv.

Emenda 45
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 34, (c) u (ca) (ġdid)

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti 
taħt il-punt 31 japplikaw għall-Guignolet.

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti 
fl-Artikolu 1(2b)(31) japplikaw għall-
Guignolet.

(ca) Id-denominazzjoni tal-bejgħ tista' tiġi 
supplimentata bit-terminu 'liker'.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 34)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu individwali għandhom jibqgħu jiġu deċiżi permezz 
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tal-proċedura tal-kodeċiżjoni, u għalhekk jappartjenu fit-test leġiżlattiv.

Emenda 46
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 35, (c) u (ca) (ġdid)

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti 
taħt il-punt 31 japplikaw għall-punch au 
rhum.

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti 
fl-Artikolu 1(2b)(31) japplikaw għall-
punch au rhum.

(ca) Id-denominazzjoni tal-bejgħ tista' tiġi 
supplimentata bit-terminu 'liker'.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 35)

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tat-terminu liker hija prattika komuni.

Emenda 47
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 36, (c) u (ca) (ġdid)

(c) Preparazzjoni u sustanzi għat-togħma 
naturali kif imfissra fl-Artikolu 1(2)(b)(i) 
u l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 
88/388/KEE biss jistgħu jintużaw fit-
tħejjija tal-ġinn tal-pruna salvaġġa.

imħassar

(ca) Id-denominazzjoni tal-bejgħ tista' tiġi 
supplimentata bit-terminu 'liker'.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 36)

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tat-terminu liker hija prattika komuni.

Emenda 48
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 37, (c) u (ca) (ġdid)

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti 
taħt il-punt 31 japplikaw għas-Sambuca.

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti  
fl-Artikolu 1(2b)(31) japplikaw għas-
Sambuca.
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(ca) Id-denominazzjoni tal-bejgħ tista' tiġi 
supplimentata bit-terminu 'liker'.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 37)

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tat-terminu liker hija prattika komuni.

Emenda 49
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 38, (c) u (ca) (ġdid)

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti 
taħt il-punt 31 japplikaw għall-Mistrà.

imħassar

(ca) 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-Mistrà.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 38)

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ġenerali tal-projbizzjoni jew it-tnaqqis ta' l-użu tas-sustanzi li jagħtu t-togħma 
għandhom japplikaw ukoll għax-xarba alkoħolika tal-Mistrà.

Emenda 50
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 39, (c) u (ca) (ġdid)

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti 
taħt il-punt 31 japplikaw għall-
Maraschino jew Marrasquino.

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti 
fl-Artikolu 1(2b)(31) japplikaw għall-
Maraschino jew Marrasquino.
(ca) Id-denominazzjoni tal-bejgħ tista' tiġi 
supplimentata bit-terminu 'liker'.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 39)

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tat-terminu liker hija prattika komuni.
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Emenda 51
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 40, (c) u (ca) (ġdid)

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti 
taħt il-punt 31 japplikaw għan-Nocino

(c) Ir-regoli dwar il-preparazzjonijiet u s-
sustanzi għat-togħma għal likers stabbiliti 
fl-Artikolu 1(2b)(31) japplikaw għan-
Nocino.

(ca) Id-denominazzjoni tal-bejgħ tista' tiġi 
supplimentata bit-terminu 'liker'.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 40)

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tat-terminu liker hija prattika komuni.

Emenda 52
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 41, (c)

(c) Preparazzjonijiet u sustanzi għat-
togħma naturali kif imfissra fl-Artikolu 
1(2)(b)(i) u l-Artikolu 1(2)(c) tad-Direttiva 
88/388/KEE biss jistgħu jintużaw fit-
tħejjija tal-liker tal-bajd jew advocaat jew 
avocat jew Advokat

(c) Ma jistgħux jintużaw prodotti tal-bajd 
niexef fit-tħejjija tal-liker tal-bajd jew 
advocaat jew avocat jew Advokat.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 41)

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jkunx hemm inċertezza legali, hemm bżonn li jkun hemm definizzjoni preċiża ta' xi 
tfisser isfar tal-bajd ta' kwalità. Sabiex jiġi assigurat li l-leġiżlazzjoni tkun konsistenti, ir-
regoli eżistenti ta' l-UE huma meħuda bħala bażi.

L-użu ta' prodotti tal-bajd niexef għandu jiġi pprojbit fi prodotti ta' kwalità għolja, 
b'konformità ma' metodi tradizzjonali ta' produzzjoni.

Emenda 53
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 42, (c)

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

imħassar
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88/388/KEE biss jistgħu jintużaw fit-
tħejjija tal-liker bil-bajd.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 42)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu individwali għandhom jibqgħu jiġu deċiżi permezz 
tal-proċedura tal-kodeċiżjoni, u għalhekk jappartjenu fit-test leġiżlattiv.

Emenda 54
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 43, (d)

(d) Il-kontenut ta’ nbid jew prodotti ta’ l-
inbid ma jistax jaqbeż il-50%.

(d) Il-kontenut ta’ nbid jew prodotti ta’ l-
inbid ma jistax jaqbeż il-50% tal-prodott 
finali.

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 43)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu individwali għandhom jibqgħu jiġu deċiżi permezz 
tal-proċedura tal-kodeċiżjoni, u għalhekk jappartjenu fit-test leġiżlattiv.

Emenda 55
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 44, (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-Berenburg jew Beerenburg.

imħassar

(Ara l-Emenda 8, Anness II, Kategorija B, punt 44)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet tax-xarbiet ta' l-ispirtu individwali għandhom jibqgħu jiġu deċiżi permezz 
tal-proċedura tal-kodeċiżjoni, u għalhekk jappartjenu fit-test leġiżlattiv.

Emenda 56
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 45 a (ġdid)

(a) Rum-Verschnitt huwa xarba ta' l-
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ispirtu: 
(1) prodotta fil-Ġermanja,
(2) li ssir bit-taħlita ta' rum u alkoħol.
(b) ir-Rum-Verschnitt jista' jinkiseb minn 
kwalunkwe prodott agrikolu elenkat fl-
Anness I għat-Trattat u/jew oġġett ta’ l-
ikel maħsub għall-konsum mill-bniedem;
(c) Proporzjon minimu ta' 5% ta' l-
alkoħol fil-prodott finali jrid ikun ġej mir-
rum.
(d) Ir-Rum-Verschnitt jista' jkollu 
sustanzi u preparazzjonijiet għat-togħma 
kif imfissra fid-Direttiva 88/388/KEE;
(e) Fir-rigward tat-tikkettar u l-
preżentazzjoni tal-prodott Rum-Verschnitt 
il-kelma “Verschnitt” trid tidher fuq id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-
tikkettar (fuq il-flixkun, fuq l-ippakkjar 
jew fuq il-materjal li bih il-prodott jiġi 
mgeżwer) 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.
(f) Meta dan il-prodott jinbiegħ barra mis-
suq Ġermaniż, il-kompożizzjoni 
alkoħolika tiegħu trid tintwera fuq it-
tikketta.

(Ara Emenda 8)

Ġustifikazzjoni

Ir-Rum-Verschnitt għandha tibqa' denominazzjoni tal-bejgħ per se.  Ir-regolament attwali 
jirrikonixxih bħala denominazzjoni tal-bejgħ. Li jitneħħa l-istatus tiegħu bħala 
denominazzjoni tal-bejgħ ikun ksur mhux ġustifikabbli tar-Regolament (KE) Nru 1576/89.

Emenda 57
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid), punt 45 b (ġdid)

(a) Slivovice huwa xarba ta' l-ispirtu:
(1) prodotta fir-Repubblika Ċeka,
(2) jinkiseb permezz taż-żieda mad-
distillat ta’ l-għanbaqar, qabel id-
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distillazzjoni aħħarija, ta’ proporzjon 
massimu ta’ 30% skond il-volum ta’ 
alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola. 
(b) 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. 
(c) Is-Slivovice jista' jkun fih sustanzi u 
preparazzjonijiet għat-togħma kif imfissra 
fid-Direttiva 88/388/KEE;
(d) Jekk dan is-Slivovice Ċek jiġi 
kkumerċjalizzat fil-Komunità, il-
kompożizzjoni alkoħolika tiegħu trid 
tintwera fuq it-tikketta.

(Ara Emenda 8)

Ġustifikazzjoni

Is-Slivovice għandha tibqa' denominazzjoni tal-bejgħ per se.  Ir-regolament attwali 
jirrikonixxih bħala denominazzjoni tal-bejgħ. Li jitneħħa l-istatus tiegħu bħala 
denominazzjoni tal-bejgħ ikun ksur mhux ġustifikabbli tar-Regolament (KE) Nru 1576/89.

Emenda 58
Artikolu 2, paragrafu 1

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

L-alkoħol etiliku użat fit-tħejjija tax-xorb 
ta' l-ispirtu u l-komponenti kollha tiegħu 
ma jridx ikun ta' oriġini oħra għajr dik 
agrikola u għandu jinkiseb b'konformità 
ma' l-Anness I għat-Trattat.

Ġustifikazzjoni

Mhux biżżejjed li jkun hemm restrizzjoni li l-alkoħol etiliku użat ikun alkoħol etiliku ta' oriġini 
agrikola.  Definizzjoni aktar preċiża hija meħtieġa sabiex, pereżempju, jiġi evitat l-użu ta' 
alkoħol tal-birra.

Emenda 59
Artikolu 2, paragrafu 2

L-alkoħol etiliku użat biex jiddilwixxi jew 
iħoll il-koloranti, is-sustanzi tat-togħma 

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

jew kwalunkwe addittivi awotrizzati oħrajn 
użati fit-tħejjija ta’ xorb ta’ l-ispirtu jrid
ikun inkiseb minn materja prima agrikola
minn fost dawk elenkati fl-Anness I għat-
Trattat.

Ġustifikazzjoni

Mhux biżżejjed li jkun hemm restrizzjoni li l-alkoħol etiliku użat ikun alkoħol etiliku ta' oriġini 
agrikola.  Definizzjoni aktar preċiża hija meħtieġa sabiex, pereżempju, jiġi evitat l-użu ta' 
alkoħol tal-birra.

Emenda 60
Artikolu 2, paragrafu 3

Subject to limitations laid down for 
specific products in Annex II to this 
Regulation, the ethyl alcohol shall have 
been obtained from agricultural products 
listed in Annex I to the Treaty. Suġġett 
għal-limitazzjonijiet stabbiliti għal prodotti 
speċifiċi fl-Anness II għal dan ir-
Regolament, l-alkoħol etiliku irid ikun 
inkiseb minn prodotti agrikoli elenkati fl-
Anness I għat-Trattat.

Subject to limitations laid down for 
specific products in Article 1(2a) and (2b) 
of this Regulation, the ethyl alcohol of 
agricultural origin shall comply with the 
criteria laid down in Annex I to the Treaty.
Suġġett għal-limitazzjonijiet stabbiliti għal 
prodotti speċifiċi fl-Artikolu 1(2a) u (2b) 
ta' dan ir-Regolament, l-alkoħol etiliku ta' 
oriġini agrikola għandu jkun konformi 
mal-kriterji stipulati fl-Anness I għat-
Trattat.

Ġustifikazzjoni

Mhux biżżejjed li jkun hemm restrizzjoni li l-alkoħol etiliku użat ikun alkoħol etiliku ta' oriġini 
agrikola.  Sabiex jiġu evitati l-prattiki kkonċernati mill-bidu, hemm bżonn li tiġi imposta 
projbizzjoni.

Emenda 61
Artikolu 2, paragrafu 3 a (ġdid)

Xarbiet alkoħoliċi m'għandux ikun fihom 
alkoħol etiliku ta' oriġini sintetika.

Ġustifikazzjoni

Mhux biżżejjed li jkun hemm restrizzjoni li l-alkoħol etiliku użat ikun alkoħol etiliku ta' oriġini 
agrikola.  Sabiex jiġu evitati l-prattiki kkonċernati mill-bidu, hemm bżonn li tiġi imposta 
projbizzjoni.
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Emenda 62
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;

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju li fuqu huwa msejjes ir-regolament huwa l-importanza li tinżamm il-kwalità 
għolja tax-xarbiet kollha ta' l-ispritu.  Skond is-sistema ta' kategoriji proposta, 'l-aktar forma 
pura tal-prodott' tidħol fil-kategorija 1. Klassifikazzjoni ta' dan it-tip timplika li ż-żewġ 
kategoriji l-oħra huma ta' kwalità inferjuri, u għalhekk din għandha tiġi rrifjutata.

Emenda 63
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:

imħassar

(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-
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Anness I għal dan ir-Regolament u 
b’kunsiderazzjoni partikolari tal-
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;
(c) ikun fihom sustanzi u preparazzjonijiet 
għat-togħma naturali jew identiċi għal 
dawk naturali kif imfissra fl-Artikolu 
1(2)(b)(i) u (ii) u fl-Artikolu 1(2)(c) tad-
Direttiva 88/388/KEE;
(d) ikunu mħellwin sabiex jikkorrispondu 
ma' karatteristiċi ta’ prodotti partikolari u 
skond id-definizzjonijiet u r-rekwiżiti 
tekniċi fl-Anness I għal dan ir-
Regolament.
3. Mingħajr preġudizzju għar-regoli 
speċifiċi stabbiliti għall-prodotti fil-
Kategorija C ta’ l-Anness II, “xarbiet ta’ 
l-ispirtu oħrajn” jistgħu:
(a) jinkisbu minn kwalunkwe prodott 
agrikolu elenkat fl-Anness I għat-Trattat 
u/jew oġġett ta’ l-ikel maħsub għall-
konsum mill-bniedem;
(b) ikun fihom alkoħol etiliku ta’ oriġini 
agrikola jew distillati (ta’ oriġini agrikola) 
miżjuda;
(c) ikun fihom sustanzi u preparazzjonijiet 
għat-togħma kif imfissra fid-Direttiva 
88/388/KEE;
(d) ikunu mħellwin b’mod li 
jikkorrispondi ma' karatteristiċi ta’ 
prodotti partikolari u skond id-
definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi fl-
Anness I għal dan ir-Regolament.
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Ġustifikazzjoni

Minħabba s-sistema l-ġdida li taħtha d-dispożizzjonijiet ta' l-Anness II tqiegħdu taħt l-
Artikolu 1, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 4 wkoll għandhom jitqiegħdu taħt l-Artikolu 1 
sabiex tinżamm iċ-ċarezza tat-test legali. 

Emenda 64
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.

Sabiex isegwu politika ta' kwalitià 
speċifika, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu regoli aktar stretti minn jew 
addizzjonali għal dawk fl-Artikolu 1(2a) u 
(2b) 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.

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità ġenerali għall-Istati Membri biex jadottaw ir-regoli għandha tiġi ristretta fl-
interessi tat-tħaddim xieraq tas-suq intern, u għandha tapplika biss f'relazzjoni ma' 
kwistjonijiet ta' kwalità.

Emenda 65
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.

(a) Xorb ta’ l-ispirtu li jissodisfa l-
ispeċifikazzjonijiet għall-prodotti mfissra 
fl-Artikolu 1(2a) u (2b) jkun fih id-
denominazzjoni tal-bejgħ assenjata 
hemmhekk lil dawk il-prodotti.

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali, minħabba li l-Anness II tqiegħed fl-Artikolu 1.

Emenda 66
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-

(b) Xorb ta’ l-ispirtu li ma jissodisfax l-
ispeċifikazzjonijiet għall-prodotti mfissra 
fl-Artikolu 1(2a) u (2b) ma jistax ikun fih 



PR\634038MT.doc PE 374.473v02-0042/55 PR\634038MT.doc

MT

denominazzjoni tal-bejgħ “xarba ta’ l-
ispirtu”. Dik id-denominazzjoni tal-bejgħ 
ma tiġix ikkomplementata, issupplimentata 
jew mibdula.

l-ismijiet li ġew mogħtija lil dawn il-
prodotti f'dan l-Artikolu. Huwa jrid jiġi 
deskritt bħala "xarba ta’ l-ispirtu” jew 
"xarba alkoħolika". Bla preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 5, dik
id-denominazzjoni tal-bejgħ ma tiġix 
ikkomplementata, issupplimentata jew 
mibdula.

Ġustifikazzjoni

Billi l-klassifikazzjoni fil-kategoriji proposta ġiet irrifjutata, ir-regoli dwar id-
denominazzjonijiet tal-bejgħ ukoll għandhom jiġu rrifjutati. Għandu jinżamm l-istatus quo.

L-emenda għall-paragrafu 2 hija biss għal skopijiet ta' kjarifikazzjoni.

Emenda 67
Artikolu 7, paragrafu 3

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

3. Fejn xarba ta’ l-ispirtu tissodisfa d-
definizzjoni ta’ aktar minn tip speċifiku 
wieħed ta' xorb ta' l-ispirtu, din għandha
tinbiegħ taħt wieħed jew aktar mill-ismijiet 
elenkati għal dawk it-tipi speċifiċi ta' xorb 
ta' l-ispirtu fl-Artikolu 1(2a) u (2b).

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali, minħabba li l-Anness II tqiegħed fl-Artikolu 1.

Emenda 68
Artikolu 7, paragrafu 4

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

4. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 8, 
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-Artikolu 1(2a) u (2b).

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali, minħabba li l-Anness II tqiegħed fl-Artikolu 1.
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Emenda 69
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-Artikolu 1(2a) 
u (2b) jistgħu jkunu inklużi f’lista ta’ l-
ingredjenti jekk ikunu użati skond id-
Direttiva 2000/13/KE.

Ġustifikazzjoni

Billi r-referenzi l-oħra kollha għad-Direttiva 2000/13/KE jirreferu direttament għad-Direttiva, 
u mhux għal miżuri nazzjonali ta' implimentazzjoni, għandha tingħat wkoll referenza diretta 
hawnhekk, sabiex ikun hemm konsistenza u ċarezza.

Emenda 70
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 tiġi pprojbita sakemm l-alkoħol 
ma jkunx joriġina esklussivament mix-
xarba ta’ l-ispirtu li hemm riferenza 
għaliha.

1. L-użu ta’ denominazzjoni tal-bejgħ 
f'konformità ma' l-Artikolu 1(2a) u (2b), 
jew ta’ indikazzjoni ġeografika elenkata fl-
Anness III jew l-allużjoni għaliha
f’terminu kompost għandha tkun permessa 
biss jekk l-alkoħol joriġina 100% mix-
xarba ta’ l-ispirtu li hemm riferenza 
għaliha fit-terminu kompost.

L-użu ta' dan it-tip ta' termini għandu 
jkun ipprojbit ukoll fejn xarba ta' l-ispirtu 
tiġi mgħammda bl-ilma b'mod li l-qawwa 
alkoħolika tagħha hija anqas mill-qawwa 
minima stipulata fid-definizzjoni ta' dik 
ix-xarba ta' l-ispirtu.

Ġustifikazzjoni

Regoli speċjali huma meħtieġa dwar it-taħlit tax-xarbiet ta' l-ispirtu. Għal raġunijiet ta' 
innovazzjoni, l-użu ta' ismijiet magħrufa għandu jkun permess fil-każ ta' taħlitiet. 
Madankollu, sabiex jiġi mħares il-konsumatur, għandu jkun hemm garanzija ta' livell għoli ta' 
kwalità. Ir-referenza tat-taħlit ma' l-ilma tqis il-każistika l-aktar reċenti.

Emenda 71
Artikolu 8, paragrafu 3
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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.

3. Bħala deroga mill-paragrafu 1 u sabiex 
ikunu kkunsidrati l-metodi ta’ produzzjoni 
tradizzjonali, it-termini komposti elenkati 
fil-punt 31 ta’ l-Artikolu 1(2b) jistgħu 
jintużaw fil-preżentazzjoni ta’ likers 
prodotti fil-Komunità taħt il-
kundizzjonijiet stipulati f’dak il-punt.

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali, minħabba li l-Anness II tqiegħed fl-Artikolu 1.

Emenda 72
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. The sales denomination ‘spirit drink’ 
shall be shown clearly and visibly in a 
prominent position on the label where a 
spirit drink listed in Article 1(2a) is mixed 
with: 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 fl-
Artikolu 1(2a) hija mħallta ma’:

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali, minħabba li l-Anness II tqiegħed fl-Artikolu 1.

Emenda 73
Artikolu 9, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

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

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali, minħabba li l-Anness II tqiegħed fl-Artikolu 1.

Emenda 74
Artikolu 9, paragrafu 2
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2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għad-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-
tikkettar ta’ taħlitiet imsemmija f’dak il-
paragrafu jekk dawn jissodisfaw waħda 
mid-definizzjonijiet stabbiliti fil-
Kategorija A jew B ta’ l-Anness II.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali, minħabba li l-Anness II tqiegħed fl-Artikolu 1.

Emenda 75
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. 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 fl-Artikolu 1(2a) jew (2b) 
ta' dan ir-Regolament jekk dak it-terminu 
ma jkunx jagħmel parti mid-
denominazzjoni tal-bejgħ iżda jkun elenkat 
biss fl-istess kamp viżiv mal-listi ta’ l-
ingredjenti alkoħoliċi kollha inklużi fit-
taħlita, bit-termini ‘xarba ta’ l-ispirtu 
mħallta’ mniżżlin qabel.

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali, minħabba li l-Anness II tqiegħed fl-Artikolu 1.

Emenda 76
Artikolu 12, paragrafu 2

2. It-termini b'tipa kursiva fl-Anness II u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi elenkati fl-
Anness III ma jiġux tradotti fuq it-tikketta.

2. It-termini b'tipa kursiva fl-Artikolu 
1(2a) jew (2b) u l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi elenkati fl-Anness III ma jiġux 
tradotti la fuq it-tikketta u lanqas fil-
preżentazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali, minħabba li l-Anness II tqiegħed fl-Artikolu 1.
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Emenda 77
Artikolu 13, paragrafu 3

3. L-ismijiet li saru ġeneriċi ma jistgħux 
jiġu rreġistrati fl-Anness III.

3. Jekk indikazzjoni ġeografika ssir
ġenerika, titlef l-istatus ta' indikazzjoni 
ġeografika u għandha titħassar mill-
Anness III.

L-indikazzjonijiet ġeografiċi li huma 
elenkati fl-Anness III ma jistgħux isiru 
ġeneriċi.

L-indikazzjonijiet ġeografiċi li huma 
elenkati fl-Anness III ma jistgħux isiru 
ġeneriċi.

Isem li sar ġeneriku jfisser li l-isem ta’ 
prodott ta’ l-ispirtu, minkejja li huwa 
marbut ma’ post jew reġjun fejn dak il-
prodott kien oriġinarjament jinħadem jew 
jitmexxa fis-suq, sar l-isem komuni tal-
prodott.

Isem li sar ġeneriku jfisser li l-isem ta’ 
xarba ta’ l-ispirtu, minkejja li huwa marbut 
ma’ post jew reġjun fejn dik ix-xarba 
kienet oriġinarjament tinħadem jew 
jitmexxa fis-suq, sar l-isem komuni ta' 
xarba ta' l-ispirtu fil-Komunità.

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali, minħabba li l-Anness II tqiegħed fl-Artikolu 1. Barra minn hekk, it-terminu 
'xarba ta' l-ispirtu' huwa aktar preċiż minn 'prodott'.

Emenda 78
Artikolu 14, paragrafu 1, parti introduttojra u punt (a)

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8,
l-indikazzjonijiet ġeografiċi elenkati fl-
Anness III jitħarsu kontra:

1. L-indikazzjonijiet ġeografiċi elenkati fl-
Anness III jitħarsu kontra:

(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 
fir-rigward ta’ prodotti li mhumiex koperti 
bir-reġistrazzjoni sakemm dawk il-prodotti 
huma komparabbli max-xarba ta' l-ispirtu
rreġistrata taħt dik l-indikazzjoni 
ġeografika jew sakemm it-tali użu jisfrutta 
r-reputazzjoni ta' l-indikazzjoni ġeografika
rreġistrata;

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali, minħabba li l-Anness II tqiegħed fl-Artikolu 1.

Emenda 79
Artikolu 15, paragrafu 1, subparagrafu 2
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Fi żmien tliet xhur mid-data ta’ dik il-
pubblikazzjoni kull persuna fiżika jew 
ġuridika li għandha interess leġittimu 
tista’ toġġezzjona kontra l-inklużjoni ta' l-
indikazzjoni ġeografika fl-Anness III fuq 
il-bażi li l-kundizzjonijiet stipulati f'dan 
ir-Regolament ma jkunux issodisfati. L-
oġġezzjoni trid tiġi ssostanzjata kif jixraq.

Rigward indikazzjonijiet ġeografiċi għal 
xarbiet ta' l-ispirtu li joriġinaw fil-
Komunità, l-applikazzjoni għandha tiġi 
ppreżentata permezz ta' l-Istat Membru li 
fih tiġi prodotta x-xarba ta' l-ispirtu.

Rigward indikazzjonijiet ġeografiċi għal 
xarbiet ta' l-ispirtu li joriġinaw f'pajjiżi 
terzi, l-applikazzjoni għandha jew 
tintbagħat direttament lill-Kummissjoni 
jew tiġi ppreżentata permezz ta' l-
awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż terz. L-
applikazzjoni għandha tinkludi provi li l-
isem huwa fil-fatt protett fil-pajjiż ta' l-
oriġini.

Ġustifikazzjoni

Regoli dwar il-formalitajiet involuti fir-reġistrar ta' indikazzjonijiet ġeografiċi għandhom 
ikunu stipulati b'mod ċar fit-test.

Emenda 80
Artikolu 15, paragrafu 2, punt (b) 

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

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

Ġustifikazzjoni

Karatteristiċi mikrobijoloġiċi mhumiex importanti fid-deskrizzjoni ta' xarba ta' l-ispritu.

Emenda 81
Artikolu 15, paragrafu 3

3. Id-deċiżjoni dwar l-inklużjoni ta' l-
indikazzjoni ġeografika fl-Anness III 
tittieħed skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), b’kunsiderazzjoni ta’ 
kwalunkwe oġġezzjoni li tkun tqajmet 
skond il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3. Id-deċiżjoni dwar l-inklużjoni ta' l-
indikazzjoni ġeografika fl-Anness III 
tittieħed mill-Kummissjoni skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2), 
b’kunsiderazzjoni ta’ kwalunkwe 
oġġezzjoni li tkun tqajmet skond il-
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paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Emenda editorjali, minħabba li l-Anness II tqiegħed fl-Artikolu 1.

Emenda 82
Artikolu 15, paragrafu 5

5. Tilwim dwar ir-reġistrazzjoni ta'
indikazzjoni ġeografika partikolari 
għandu jiġi indirizzat formalment lill-
Kummissjoni. Tali tilwim għandu jiġi 
riżolt fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet ta' 
dan il-Kapitolu u d-drittijiet tradizzjonali, 
skond il-proċeduri msemmija fl-
Artikolu 19(2).

5. Fi żmein sitt xhur mid-data tal-
pubblikazzjoni, kwalunkwe persuna 
naturali jew legali li għandha interess 
leġittimu tista' toġġezzjona għall-
inklużjoni ta' indikazzjoni ġeografika fl-
Anness III għar-raġuni li l-kundizzjonijiet 
stipulati f'dan ir-Regolament ma jkunux 
sodisfatti. L-oġġezzjoni trid tiġi 
ssostanzjata kif jixraq.

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza biex jiġu ppreżentati l-oġġezzjonijiet dwar ir-reġistrazzjoni ta' indikazzjonijiet 
ġeografiċi għandha tiġi estiża għal sitt xhur.

Emenda 83
Artikolu 15, paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jekk il-Kummissjoni tilħaq il-fehma li 
l-kundizzjonijiet għall-użu ta' indikazzjoni 
ġeografika m'għadhomx jintlaħqu, 
għandha tiġi stabbilita il-proċedura 
b'konformità ma' l-Artikolu 19(2a) .

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li r-reġistrazzjoni ta' prodott tradizzjonali tintemm permezz ta' 
proċedura regolari.

Emenda 84
Artikolu 16

Għal kull indikazzjoni ġeografika protetta Indikazzjonijiet ġeografiċi protetti taħt ir-
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taħt ir-Regolament (KE) Nru 1576/89 fiż-
żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, jiġi sottomess fajl tekniku 
lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn 
seba’ snin mid-data li fiha jidħol fis-seħħ 
dan ir-Regolament.

Regolament (KE) Nru 1576/89 għandhom 
jibqgħu validi. M'għandhiex issir 
applikazzjoni mill-ġdid jew jerġa' jsir 
eżami. L-Istati Membri għandhom 
jeżaminaw jekk indikazzjonijiet ġeografiċi 
li qabel kienu protetti taħt ir-Regolament 
(KE) Nru 1576/89 huma suġġetti għad-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 13(3).

Il-fajl tekniku jiġu ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, Serje C, 
wara li jkun ġie eżaminat mill-
Kummissjoni.

Jekk indikazzjonijiet ġeografiċi eżistenti 
ma jkunux f'konformità ma' dan ir-
Regolament, ix-xarba ta' l-ispirtu jew 
għandha titneħħa mill-Anness III jew 
għandha ssir proċedura ta' applikazzjoni 
skond l-Artikolu 15.

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

Ġustifikazzjoni

Indikazzjonijiet ġeografiċi protetti taħt ir-regolament eżistenti għandhom jibqgħu validi. 
Reġistrazzjoni mill-ġdid tinvolvi burokrazija bla bżonn, mingħajr ma twassal għal vantaġġi 
evidenti. Ara wkoll il-possibilitajiet stipulati fl-Artikolu 15(6). 

Emenda 85
Artikolu 17, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Il-Kummissjoni għandha, 
b'konsultazzjoni ma' l-Istati Membri, 
tassigura li dan ir-Regolament jiġi 
applikat b'mod uniformi u, jekk hemm il-
ħtieġa, tadotta miżuri b'konformità mal-
proċedura stipulata fl-Artikolu 19(2a).

Emenda 86
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), 

imħassar
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abbażi ta' applikazzjonijiet iġġustifikati 
kif jixraq.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi assigurata leġiżlazzjoni ċara.

Emenda 87
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 hija assistita mill-
Kumitat Regolatorju għax-Xorb ta’ l-
Ispirtu, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ 
“il-Kumitat”.

Ġustifikazzjoni

Emenda 88
Artikolu 19, paragrafu 2, subparagrafu 1

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

Ġustifikazzjoni

Emenda 89
Artikolu 19, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 
5a u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE kif 
emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE.

Ġustifikazzjoni
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Emenda 90
Artikolu 20

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

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

Ġustifikazzjoni

Emenda 91
Artikolu 21

Ir-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament jiġu adottati skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2).

Ir-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, apparti minn dawk 
ta' applikazzjoni ġenerali bil-għan li 
jemendew elementi mhux essenzjali 
tiegħu fi ħdan it-tifsira tad-Deċiżjoni
2006/512/KE. għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2).

Ġustifikazzjoni

Emenda 92
Artikolu 22, paragrafu 2 a (ġdid)

Xarbiet ta' l-ispirtu li ma jissodisfawx ir-
rekwiżiti ta' dan ir-Regolament iżda li 
huma prodotti b'konformità mar-
Regolament (KEE) Nru 1576/89 jistgħu 
jibqgħu jiġu kkumerċjalizzati waqt
perjodu tranżitorju ta' tliet snin mid-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

Ġustifikazzjoni
Bil-għan li jiġu evitati każijiet li joħolqu diffikultà. 

Emenda 93
Artikolu 23

Ir-Regolament (KEE) Nru 1576/89 huwa Ir-Regolamenti (KEE) Nru 1576/89 u 
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permezz ta’ dan irrevokat. (KEE) Nru 1014/90 huma permezz ta’ dan 
irrevokati.

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament jissostitiwixxi ż-żewġ regolamenti eżistenti. 

Emenda 94
Anness I, punt 1, (g)

(g) sustanzi għall-ħlewwa kif imfissra fid-
Direttiva 94/35/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

(g) A maximum level shall be laid down in 
accordance with Article 19 of this 
Regulation for the products used for 
rounding off listed under (a) to (f).
Għandu jiġi stipulat livell massimu 
b'konformità ma' l-Artikolu 19 ta' dan ir-
Regolament għall-prodotti użati biex tiġi 
mirquma x-xarba elenkati minn (a) sa (f).  
. 

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' sustanzi li jżidu l-ħlewwa għandha tkun indikata fuq it-tikketta sabiex titjieb l-
informazzjoni għall-konsumatur.  Jeħtieġ li jkun hemm ukoll miżuri biex jillimitaw iż-żieda 
taz-zokkor.  Huwa essenzjali li tiġi evitata l-prattika ta' żieda qawwija fil-ħlewwa biex tpatti 
għal kwalità inferjuri.

Emenda 95
Anness I, punt 1, (g a) (ġdid)

(ga) Kull żieda ta' ħlewwa li ssir għandha 
tiġi indikata fuq it-tabella, u jrid jissemma 
l-prodott użat biex iżid il-ħlewwa. 

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għal punt 1, (g).

Emenda 96
Anness I, punt 4 'ŻIEDA TA' L-ILMA', l-ewwel subparagrafu

Fit-tħejjija tax-xorb ta’ l-ispirtu, hija 
awtorizzata iż-żieda ta’ l-ilma, li jista’ jkun 

Fit-tħejjija tax-xorb ta’ l-ispirtu, hija 
awtorizzata iż-żieda ta’ l-ilma, li jista’ jkun 
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distillat jew dimineralizzat, sakemm il-
kwalità ta’ l-ilma tkun konformi mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-
implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 
80/777/KEE1 u d-Direttiva tal-Kunsill 
80/778/KEE2 u l-ilma miżjud ma jbiddilx 
in-natura tal-prodott. 

distillat jew dimineralizzat, sakemm il-
kwalità ta’ l-ilma tkun konformi mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-
implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 
80/777/KEE3 u d-Direttiva tal-Kunsill 
98/83/KEE4 u l-ilma miżjud ma jbiddilx 
in-natura tal-prodott.

1 ĠU L 229, 30.8.1980, p. 1. 1 ĠU L 229, 30.8.1980, p. 1.
2 ĠU L 229, 30.8.1980, p. 11.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għal punt 1, (g). 

Emenda 97
Anness I, punt 16 a (ġdid)

16a. Indikaturi ta' Awtentiċità
Ix-xarbiet ta' l-ispirtu jista' jkun fihom 
traċċi ta' indikaturi ta' awtentiċità, 
sakemm is-sustanzi konċernati huma 
dawk li oriġinarjament kienu jinsabu fil-
prodott.

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li jintużaw indikaturi ta' awtentiċità trid tkun permessa sabiex tiġi evitata l-
falsifikazzjoni u l-imitazzjoni mhux awtorizzata. 

Emenda 98
Anness III, Kategorija A, punt 2, tabella, it-tieni punt 

Irish Whisky imħassar

Ġustifikazzjoni

  
1 ĠU L 229, tat-30.8.1980, pġ. 1.
2 ĠU L 229, tat-30.8.1980, pġ. 11.
3 ĠU L 229, tat-30.8.1980, pġ. 1.
4 ĠU L 229, tat-30.8.1980, pġ. 11.
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Emenda 99
Anness III, Kategorija A, punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni
Spirti taċ-ċereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Il-Lussemburgu

Korn / Kornbrand L-Awstirja, il-Ġermanja

Emendi tal-Parlament
Spirti taċ-ċereali

Brandi taċ-ċereali, Eau-de-vie de seigle de 
marque nationale luxembourgeoise

Il-Lussemburgu

Korn / Kornbrand mill-Awstrija  L-Awstrija

Korn / Kornbrand mill-Ġermanja Il-Ġermanja

Ġustifikazzjoni

Il-Korn u l-Korbrand huma spirti taċ-ċereali u għandhom ikunu inklużi f'dik il-kategorija ta' 
prodotti.  Il-Korn tradizzjonalment jissodisfa r-rekwiżiti tad-distillazzjoni għal spirtu taċ-
ċereali u m'għandux ikun inkluż fil-kategorija tal-brandi taċ-ċereali. 

Emenda 100
Anness III, Kategorija A, punt 5, titolu

5. Brandi 5. Brandi/Weinbrand

Ġustifikazzjoni
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Emenda 101
Anness III, Kategorija A, punt 14 (ġdid)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist

Ġustifikazzjoni
Il-prodott Schwarzwälder Himbeergeist huwa indikazzjoni ġeografika u għandu jkun elenkat 
fl-Anness III. 
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