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DIRETTIVA 2006/.../KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-

li tistabbilixxi regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti mballati minn qabel, li tħassar 

id-Direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE u 80/232/KEE, u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 

76/211/KEE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 

tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat2,

  

1 ĠU C 255, 14.10.2005, p. 36.
2 Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Frar 2006 (għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal 

Uffiċjali), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-... (għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-... .
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Billi:

(1) Id-Direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE tad-19 ta’ Diċembru 1974 dwar l-approssimazzjoni 

tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prekondizzjonament bil-volum ta’ 

ċerti likwidi f’imballaġġ minn qabel1 u 80/232/KEE tal-15 ta' Jannar 1980 dwar l-

approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri marbuta mal-firxa ta’ kwantitajiet nominali 

u kapaċitajiet nominali permessi għal ċerti prodotti f’imballaġġ minn qabel2 jistabbilixxu 

kwantitajiet nominali għal numru ta' prodotti likwidi jew mhux likwidi ppakkjati minn 

qabel, bil-għan li jiġi sgurat il-moviment liberu ta' prodotti skond il-ħtiġiet ta' dawk id-

Direttivi. Għall-biċċa l-kbira tal-prodotti, il-kwantitajiet nominali nazzjonali huma 

permessi jeżistu flimkien mal-kwantitajiet nominali Komunitarji. Għal ċerti prodotti, 

madankollu, il-kwantitajiet nominali Komunitarji huma stabbiliti bl-esklużjoni ta' 

kwalunkwe kwantita nominali nazzjonali.

2. Il-bidliet fil-preferenzi tal-konsumaturi u l-innovazzjoni f'imballaġġ minn qabel u l-bejgħ 

bl-imnut fil-livell Komunitarju u nazzjonali jeħtieġu evalwazzjoni ta’ kemm għadha adatta 

l-leġislazzjoni eżistenti.

3. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat fis-sentenza tagħha tat-12 ta’ Ottubru 2000, fil-kawża C-

3/99, Cidrerie-Ruwet3 li l-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu l-kummerċ ta’ mballaġġi 

minn qabel li għandhom volum nominali mhux inkluż fil-kategorija (range) tal-Komunità, 

li huma manifatturati u kummerċjalizzati skond il-liġi fi Stat Membru ieħor, sakemm tali 

projbizzjoni hija maħsuba sabiex tissodisfa rekwiżit aktar importanti relatat mal-

protezzjoni tal-konsumatur, tapplika mingħajr distinzjoni għal prodotti nazzjonali u 

importati bl-istess mod, hija meħtieġa sabiex tintlaħaq il-ħtieġa in kwistjoni u hija 

proporzjonali ma’ l-objettiv segwit, u dak l-objettiv ma jistax jintlaħaq permezz ta’ miżuri 

li huma anqas restrittivi għall-kummerċ intra-Komunitarju.

  

1 ĠU L 42, 15.2.1975, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2003.
2 ĠU L 51, 25.2.1980, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 87/356/KEE (ĠU L 

192, 11.7.1987, p. 48).
3 [2000] ECR I-8749
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4. Il-protezzjoni tal-konsumatur hija ffaċilitata minn direttivi li ġew adottati wara d-Direttivi 

75/106/KEE u 80/232/KEE, b' mod partikolari d-Direttiva 98/6/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fl-indikazzjoni tal-

prezzijiet ta' prodotti offruti lill-konsumaturi1.

5. Valutazzjoni ta’ l-impatt, li tinkludi konsultazzjoni wiesa' mal-partijiet interessati kollha, 

indikat li, f'ħafna setturi, kwantitajiet nominali ħielsa jżidu l-libertà tal-produtturi li 

jipprovdu merkanzija skond il-gosti tal-konsumaturi u jtejbu l-kompetizzjoni fir-rigward 

tal-kwalità u l-prezz fis-suq intern. Madankollu, f'setturi oħrajn, huwa aktar xieraq, fl-

interessi tal-konsumaturi u n-negozju, li għalissa jinżammu l-kwantitajiet nominali 

mandatorji.

6. L-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandha tiġi akkumpanjata b'iktar informazzjoni 

għall-konsumaturi u l-industrija biex jitjieb il-fehim ta’ l-ipprezzar unitarju.

7. Konsegwentement, il-kwantitajiet nominali ġeneralment m’għandhomx ikunu soġġetti 

għar-regolamentazzjoni fil-livell Komunitarju jew nazzjonali, u għandu jkun possibbli li l-

prodotti mballati minn qabel jitpoġġew fis-suq fi kwalunkwe kwantità nominali.

8. Madankollu, f’ċerti setturi, tali deregolamentazzjoni tista’ tirriżulta fi spejjeż 

sproporzjonalment għolja u żejda, speċjalment għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. 

Għalhekk, għal dawk is-setturi, il-leġislazzjoni Komunitarja eżistenti għandha tkun 

addattata fid-dawl ta’ l-esperjenza, b’mod partikolari sabiex tiżgura li l-kwantitajiet 

nominali Komunitarji huma ffissatti għall-inqas fil-każ ta' dawk il-prodotti l-aktar 

mibjugħa lill-konsumaturi.

  

1 ĠU L 80, 18.3.1998, p. 27.
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9. Minħabba li ż-żamma tal-kwantitajiet nominali mandatorji għandha titqies bħala deroga, 

din għanda tkun evalwata mill-ġdid perjodikament fid-dawl ta’ l-esperjenza u sabiex tilħaq 

il-ħtiġijiet tal-konsumaturi u tal-produtturi. Għal dawn is-setturi, il-leġislazzjoni 

Komunitarja eżistenti għandha tiġi addattata, b' mod partikolari sabiex tillimita l-

kwantitajiet nominali Komunitarji iffissati biss għal dawk l-aktar mibjugħa lill-

konsumaturi.

10. Sabiex tiġi promossa t-trasparenza, il-kwantitajiet nominali kollha għall-prodotti mballati

minn qabel għandhom jiġu stabbiliti f’test leġislattiv uniku, u b' konsegwenza d-Direttivi 

75/106/KEE u 80/232/KEE għandhom jiġu mħassra.

11. Sabiex tiżdied il-protezzjoni għall-konsumaturi, b'mod partikolari l-konsumaturi 

vulnerabbli, bħal ma huma dawk b'diżabilità u l-anzjani, għandha tingħata attenzjoni xierqa 

għall-indikazzjonijiet ta’ piż u volum fuq it-tikkettjar tal-prodott għall-konsumatur biex 

dawn ikunu jistgħu jinqraw b’mod iktar faċli u iktar viżibbli fuq l-imballaġġ minn qabel 

fil-kondizzjonijiet normali ta’ preżentazzjoni.

12. Għal ċerti prodotti likwidi, id-Direttiva 75/106/KEE tistabbilixxi ħtiġiet metroloġiċi 

identiċi għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE ta’ l-20 ta’ Jannar 1976 

fuq l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar il-prekondizzjonament bil-piż 

jew bil-volum ta’ ċerti prodotti f'imballaġġ minn qabel1. Id-Direttiva 76/211/KEE għandha 

għalhekk tiġi emendata sabiex tinkludi fil-kamp ta’applikazzjoni tagħha l-prodotti li 

bħalissa huma koperti mid-Direttiva 75/106/KEE.

13. Skond il-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġijiet2, l-Istati 

Membri huma mħeġġa jistabbilixxu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-

tabelli tagħhom, li, sa fejn ikun possibbli, juru l-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-

miżuri ta’ traspożizzjoni, u jagħmluhom pubbliċi.

  

1 ĠU L 46 21.2.1976, p. 1. Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 78/891/KEE 
(ĠU L 311, 4.11.1978, p. 21).

2 ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.
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14. Peress li l-għanijiet ta’ din id-Direttiva ma jistgħux jintlaħqu b'mod sodisfaċenti mill-Istati 

Membri, u jistgħu għalhekk, minħabba li jirrevokaw il-kategoriji (ranges) tal-Komunità u 

jiżguraw kwantitajiet nominali Komunitarji uniformi fejn meħtieġ, jintlaħqu aħjar fil-livell 

Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif 

stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-

Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk 

l-għanijiet,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Kapitolu I 

Dispożizzjonijiet ġenerali
Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar il-kwantitajiet nominali għal prodotti mqiegħda 

f'imballaġġi minn qabel. Għandha tapplika għal prodotti mballati minn qabel u mballaġġi 

minn qabel, kif definiti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 76/211/KEE.

2. Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal prodotti elenkati fl-Anness li huma mibjugħa 

fil-ħwienet mingħajr dazju għall-konsum barra l-Unjoni Ewropea. 

Artikolu 2

Moviment Liberu tal-Merkanzija

1. Ħlief kif previst fl-Artikoli 3 u 4, l-Istati Membri ma jistgħux, abbażi ta’ raġunijiet marbuta 

mal-kwantitajiet nominali ta' l-imballaġġ, jirrifjutaw, jipprojbixxu jew jirrestrinġu t-tqegħid 

fis-suq ta’ prodotti mballati minn qabel.
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2. Filwaqt li jirrispettaw il-prinċipji ddikjarati fit-Trattat u, b'mod partikolari, il-moviment 

liberu tal-merkanzija, l-Istati Membri li fil-preżent jippreskrivu kwantitajiet nominali 

mandatorji għal ħalib, butir, għaġin mhux frisk (dried pasta) u kafè jistgħu jkomplu 

jagħmlu dan sal-...∗.

Stati Membri li fil-preżent jippreskrivu kwantitajiet nominali mandatorji għaz-zokkor 

abjad jistgħu jkomplu jagħmlu dan sal- ... ∗∗. 

Kapitolu II 

Dispożizzjonijiet Speċifiċi
Artikolu 3

It-tqegħid fis-suq u l-moviment liberu ta’ ċerti prodotti

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-prodotti mniżżla fil-punt 2 ta’ l-Anness u mħejjija 

f’imballaġġi minn qabel fil-meded elenkati fil-punt 1 ta’ l-Anness huma mqiegħda fis-suq biss jekk 

huma mballati minn qabel fil-kwantitajiet nominali elenkati fil-punti 1 ta' l-Anness.

Artikolu 4

Aerosol dispensers

1. L-aerosol dispensers għandhom jindikaw il-kapaċità totali nominali tal-kontenitur. L-

indikazzjoni għandha tkun b'tali mod li ma toħloqx konfużjoni mal-volum nominali tal-

kontenut.

2. B'deroga mill-Artikolu 8 (1) (e) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/324/KEE ta' l-20 ta' Mejju 

1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri relatati ma’ l-aerosol 

dispensers1, prodotti li jinbiegħu f' aerosol dispensers m'hemmx għalfejn ikunu mmarkati 

bil-piż nominali tal-kontenut tagħhom.

  

∗ ĠU : Daħħlu id-data 60 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
∗∗ ĠU : Daħħlu id-data 72 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
1 ĠU L 147, 9.6.1975, p. 40. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 

807/2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 36).
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Artikolu 5

Multipacks u mballaġġ minn qabel magħmul minn pakketti individwali li mhux intiżi li jinbiegħu 

separatament

1. Għall-finijiet ta’ l-Artikolu 3, meta żewġ imballaġġi minn qabel jew aktar individwali 

jikkostitwixxu mballaġġ multiplu (multi-pack), il-kwantitajiet nominali elenkati fil-punt 1 

ta l-Anness għandhom japplikaw għal kull imballaġġ minn qabel individwali.

2. Meta mballaġġ minn qabel huwa kompost minn żewġ imballaġġi individwali jew aktar li 

m’humiex intiżi għall-bejgħ separat, il-kwantitajiet nominali elenkati fil-punt 1 ta' l-Anness 

għandhom japplikaw għall-imballaġġ minn qabel.

Kapitolu III

Tħassir, emendi u dispożizzjonijiet finali
Artikolu 6

Tħassir

Id-Direttivi 75/106/KEE u 80/232/KEE għandhom jitħassru.

Artikolu 7

Emenda

Fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 76/211/KEE, il-kliem "ħlief dawk imsemmija fid-Direttiva tal-Kunsill 

75/106/KEE tad-19 ta’ Diċembru ta’ l-1974 fuq l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li 

jirrigwardaw il-preparazzjoni permezz ta’ volum ta’ ċerti likwidi f’imballaġġ minn qabel, u" 

għandha tiġi mħassra.
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Artikolu 8

Traspożizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw mhux aktar tard minn ...∗ , il-liġijiet, 

ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din 

id-Direttiva. Huma għandhom jinfurmaw b' dan lill-Kummissjoni minnufih.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet minn ∗*.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandu jkun fihom referenza għal din 

id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni 

uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati 

Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet 

ewlenin tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 9

Rapportar, komunikazzjoni ta' derogi u monitoraġġ

1. Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport dwar l-applikazzjoni u l-effetti ta' din id-

Direttiva lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew sa mhux aktar tard mill- ..... ∗∗∗, u wara dan, kull għaxar snin. Fejn meħtieġ, ir-

rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposta għar-reviżjoni ta' din id-Direttiva.

2. L-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni 

qabel ... ** is-setturi soġġetti għad-deroga msemmija f' dak il-paragrafu u l-perijodu ta' tali 

deroga, il-firxa ta' kwantitajiet nominali mandatorji applikati u l-intervall ikkonċernat.

  

∗ ĠU : Daħħlu d-data 12-il-xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
∗∗ ĠU : Daħħlu d-data 18-il-xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
∗∗∗ ĠU : Daħħlu d-data 8 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
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3. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 2(2) abbażi tas-sejbiet 

tagħha stess u tar-rapporti mill-Istati Membri kkonċernati.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal 

Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

L-Artikoli 2, 6 u 7 għandhom japplikaw minn ...*.

Artikolu 11

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussel,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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ANNESS

KATEGORIJI (RANGES) TA’ KWANTITAJIET NOMINALI TAL-KONTENUTI TA' L-

IMBALLAĠĠI MINN QABEL

1. PRODOTTI MIBJUGĦA B’VOLUM (KWANTITÀ F’ ML)

Inbid bla gass
Fil-medda bejn 100ml sa 1500ml it-8 kwantitajiet nominali li ġejjin biss:

ml: 100 — 187— 250 — 375 — 500— 750 — 1000 — 1500

Inbid isfar
Fil-medda bejn 100ml sa 1500ml il-kwantita' nominali li ġejja biss:

ml: 620

Inbid bil-Gass
Fil-medda bejn 125ml sa 1500ml il-5 kwantitajiet nominali li ġejjin biss:

ml: 125 — 200 — 375 —750 —1500

Inbid likoruż
Fil-medda bejn 100 ml sa 1500 ml is-7 kwantitajiet nominali li ġejjin biss:

Ml: 100— 200 — 375 — 500 — 750 — 1000 — 1500

Inbid 

aromatizzat

Fil-medda bejn 100ml sa 1500ml is-7 kwantitajiet nominali li ġejjin biss:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 —750 — 1000 — 1500

Xorb Spirituż
Fil-medda bejn 100ml sa 2000ml id-9 kwantitajiet nominali li ġejjin biss:

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000 — 1500 — 1750 — 2000
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2. DEFINIZZJONIJIET TAL-PRODOTTI

Inbid bla gass Inbid kif definit fl-Artikolu 1 (2) (b) tar-Regolament tal-Kunsill 1493/1999 

tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid1

(intestatura tat-Tariffa Doganali Komuni(CCT): kodiċi NM ex 22.04).

Inbid isfar Inbid kif definit fl-Artikolu 1 (2) b tar-Regolament tal-Kunsill 1493/1999 

(intestatura CCT: kodiċi NM ex 22.04) b’denominazzjonijiet ta’ l-oriġini: 

"Côtes du Jura", "Arbois", "L’Etoile" u "Château-Chalon" fi fliexken kif 

definiti fl-Anness I punt 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 

753/2002 tad-29 ta’ April 2002 li jistabbilixxi ċerti regoli sabiex jiġi applikat 

ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 rigward id-deskrizzjoni, id-

denominazzjoni ta’ l-origini, il-preżentazzjoni u l-protezzjoni ta’ ċerti prodotti 

fis-settur ta' l-inbid2

Inbid bil-Gass Inbid kif definit fl-Artikolu 1 (2) (b) u fl-Anness I punti 15, 16, 17 u 18 tar-

Regolament 1493/1999 (sub-intestatura CCT 22.04.10)

Inbid likoruż Inbid kif definit fl-Artikolu 1 (2) (b) u fl-Anness I punt 14 tar-Regolament 

tal-Kunsill 1493/1999 (sub-intestatura CCT 22.04.21 - 22.04.29)

Inbid aromatizzat Inbid aromatizzat kif definit fl-Artikolu 2(1) (a) tar-Regolament tal-Kunsill

(KEE) Nru 1601/91/KEE ta' l-10 ta' Ġunju 1991 li jistabbilixxi regoli ġenerali 

dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta' inbid aromatizzat, 

ta’ xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails aromatizzati magħmula 

mill-prodotti ta’ l-inbid3 (Intestatura CCT 2205)

Spirti Spirti kif definiti fl-Artikolu 1 (2) tar-Regolament tal-Kunsill 1576/89 tad-29 

ta’ Mejju 1989 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-

deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta’ xorb spirituż4 (Intestatura CCT 22.08)

  

1 ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 
2165/2005 (ĠU L 345, 28.12.2005, p. 1).

2 ĠU L 118, 4.5.2002 p. 1 Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 
1507/2006 (ĠU L 280, 12.10.2006, p. 9).

3 ĠU L 149, 14.6.1991 p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 
1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

4 ĠU L 160, 12.6.1989 p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 
1882/2003.
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I. IINTRODUZZJONI

Fit-2 ta' Diċembru 2004, il-Kummissjoni bagħtet lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew proposta 1

għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-regoli dwar kwantitajiet 

nominali għal prodotti f'imballaġġ minn qabel, li tirrevoka d-Direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE u 

80/232/KEE, u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE bbażata fuq l-Artikolu 95 tat-Trattat.

1. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali adotta l-Opinjoni tiegħu fis-6 ta' April 20052.

2. L-Opinjoni ta' l-ewwel qari tal-Parlament Ewropew ġiet adottata fit-2 ta' Frar 20063.

3. Il-Kummissjoni adottat il-proposta emendata tagħha fl-4 ta' April 2006.

4. Fis-26 ta' April 2006 l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta emendata tagħha4.

5. Fil-25 ta' Settembru 2006, il-Kunsill (Kompetittività) laħaq qbil politiku dwar test ta' 

kompromess bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni tiegħu.

6. Fl-4 ta' Diċembru 2006, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni tiegħu skond l-Artikolu 251 

tat-Trattat tal-KE.

  
1 Referenza fil-ĠU
2 Referenza fil-ĠU
3 Referenza fil-ĠU
4 Referenza fil-ĠU
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II. OBJETTIVI

Id-Direttiva proposta timmira li tirrevoka d-Direttivi 75/106/KEE u 80/232/KEE, sabiex 

tabolixxi l-kwantitajiet nominali tad-daqsijiet tal-pakketti għall-parti l-kbira tas-setturi, sabiex 

iżżomm kwantitajiet nominali obbligatorji għal numru limitat ħafna ta’ setturi u tinkludihom 

fi strument leġislattiv uniku. L-element prinċipali tad-Direttiva proposta huwa li tidderegola, 

minħabba li konsultazzjoni wiesgħa tal-partijiet interessati uriet li bosta argumenti huma favur 

il-liberalizzazzjoni tal-kwantitajiet nominali.

III. POŻIZZJONI KOMUNI 

Il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill parzjalment tirrifletti l-Opinjoni tal-Parlament 

Ewropew fl-ewwel qari. Xi wħud mill-emendi tal-Parlament kienu diġà inkorporati fil-

proposta emendata tal-Kummissjoni.

Numru ta' emendi tal-Parlament kienu riflessi b'mod sħiħ jew parzjalment fil-pożizzjoni 

komuni.

Il-modifiki kollha għall-proposta emendata tal-Kummissjoni introdotti mill-Kunsill fil-

pożizzjoni komuni tiegħu kienu aċċettati mill-Kummissjoni.

Lal-Kunsill u l-anqas il-Kummissjoni ma setgħu, madankollu, jaċċettaw l-emendi tal-

Parlament Ewropew biex ikunu armonizzati d-daqsijiet f'setturi fejn dan mhuwiex il-każ 

bħalissa, jiġifieri l-ħalib, il-butir, il-kafè, l-għaġin, ir-ross u z-zokkor ismar.
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Analiżi dettaljata tal-Pożizzjoni Komuni

Il-Kunsill aċċetta bis-sħiħ l-emendi 1,2, 4, 5, 8, 10 sa 12, 14 u fil-prinċipju l-emendi 3, 6, 7, 

13, 16, għalkemm xi daqsxejn irriformulati.

Il-Kunsill ma jikkonsidrax li s-setturi tal-ħalib, tal-butir, tal-kafè, ta' l-għaġin, tar-ross u taz-

zokkor ismar, li attwalment m'għandhomx daqsijiet mandatorji armonizzati, jeħtieġu firxa ta' 

kwantitajiet nominali tal-KE.

Il-Kunsill intorduċa, fl-Artikolu 2 (2), perijodu transitorju ta' ħames snin wara d-dħul fis-seħħ 

tad-Direttiva, li matulu d-daqsijiet nazzjonali li jeżistu attwalment jistgħu jinżammu għall-

produzzjoni interna tal-ħalib, butir, kafè, għaġin niexef u ross kif ukoll għal perijodu ta' sitt 

snin għaz-zokkor abjad.

IV. KONKLUŻJONI

Il-Kunsill jikkonsidra li l-pożizzjoni komuni tiegħu hija konformi ma' l-objettivi oriġinali tad-

Direttiva proposta.

________________________
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Suġġett: Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-regoli 
dwar il-kwantitajiet nominali tal-prodotti f'imballaġġ minn qabel, li tħassar id-
Direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE u 80/232/KEE, u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 
76/211/KEE [l-ewwel qari]
- Adozzjoni (pk + d)
a) tal-pożizzjoni komuni
b) tad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill
- Dikjarazzjonijiet

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA TAL-KUMMISSJONI U TAL-KUNSILL

Skond it-Trattat u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-Istati Membri li jkunu qed japplikaw 

tneħħija gradwali ma jistgħux jirrifjutaw, jipprojbixxu jew jirrestrinġu t-tqegħid fis-suq ta' prodotti 

kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor għal raġunijiet marbutin mal-kwantitajiet 

nominali ta' l-imballaġġi.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA TAL-KUMMISSJONI U TAL-KUNSILL

L-Istati Membri li fil-preżent ma japplikawx daqsijiet nazzjonali fis-setturi li għalihom tapplika 

tneħħija gradwali m'għandhomx jintroduċu regoli ġodda għall-kwantitajiet nominali ta' l-

imballaġġi.
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DIKJARAZZJONI TAL-BELĠJU

Il-Belġju appoġġa din il-proposta fuq il-meriti proprji tagħha biss mingħajr konsiderazzjoni oħra 

għar-rigward tal-perspettivi mogħtija mill-Kummissjoni għal din id-Direttiva.

DIKJARAZZJONI TA' FRANZA (appoġġata mill-Italja)

Franza tissottolinja li l-liberalizzazzjoni tad-daqsijiet ta' l-imballaġġi minn qabel għandha ssib il-

bilanċ tajjeb bejn il-moviment liberu tal-merkanzija, il-protezzjoni tal-konsumatur u li l-ispejjeż tal-

produzzjoni jinżammu stabbli, li għandu jippermetti lill-SMEs ikkonċernati biex jibqgħu 

kompetittivi.

F'dan ir-rigward, Franza tikkonferma li hi ser tuza bis-sħiħ il-perijodi ta' transizzjoni stabbiliti fl-

Artikolu 2(2) tal-pożizzjoni komuni li żżomm daqsijiet obbligatorji ta' l-imballaġġi minn qabel 

għall-prodotti li hemm imsemmija: ħalib, butir, għaġin, kafè u zokkor abjad. Fil-fatt, dawn huma 

prodotti ta' l-ewwel neċessità li għalihom il-konsumaturi, b'mod partikolari dawk l-aktar 

vulnerabbli, jagħtu prijorità għad-daqsijiet standard u li t-tikketta tagħhom waħidha ma 

tikkostitwixxix garanzija suffiċjenti ta' protezzjoni u ta' informazzjoni tajba dwar il-kwantitajiet li 

jkun fihom fil-każ tal-liberalizzazzjoni tad-daqsijiet.

F'dan il-kuntest, Franza tissottolinja li r-rapport tal-Kummissjoni msemmi fl-Artikolu 9(1) tal-

pożizzjoni komuni, kif ukoll is-sorveljanza tas-sitwazzjoni tal-prodotti ta' l-Artikolu 2(2) li hi ser 

ikollha tattwa skond l-Artikolu 9(3), għandhom jieħdu kont sħiħ tar-riskji identifikati sew matul id-

dibattiti fil-Kunsill u li wasslu għad-dħul tal-preambolu (8), li jfakkar li "Madankollu, f’ċerti setturi, 

tali deregolamentazzjoni tista’ tirriżulta fi spejjeż sproporzjonalment għolja u żejda, speċjalment 

għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Għalhekk, għal dawk is-setturi, il-leġislazzjoni Komunitarja 

eżistenti għandha tkun addattata fid-dawl ta’ l-esperjenza, b’mod partikolari sabiex tiżgura li l-

kwantitajiet nominali Komunitarji huma ffissatti għall-inqas fil-każ ta' dawk il-prodotti l-aktar 

mibjugħa lill-konsumaturi".

Għalhekk, Franza tistieden lill-ko-leġislaturi biex jagħmlu użu bis-sħiħ mit-tieni qari ta' din il-

proposta għal Direttiva, b'mod partikolari biex ir-rapport tal-Kummissjoni msemmi fl-Artikolu 9(1) 

ikun l-okkażjoni għal klawsola ta' reviżjoni vera għall-prodotti ta' l-Artikolu 2(2), biex, fil-każ ta' 

riskju ta' perturbazzjoni fis-suq jew ta' destabilizzazzjoni tal-prattiki ta'
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konsum, u wara konsultazzjoni reali ta' l-Istati Membri, ta' l-operaturi u ta' l-assoċjazzjonijiet ta' 

konsumaturi, ikun jista' jinżamm matul iż-żmien id-daqs l-aktar ikkonsmat għal kull wieħed minn

dawn il-prodotti.

________________________
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KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

Brussel 12.12.2006 
KUMM(2006) 811 finali 

2004/0248 (COD) 

  

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONILILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skond it-tieni sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat tal-KE 
 

dwar 

pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ proposta għal Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli dwar il-kwantitajiet nominali 
għal prodotti ppakkjati minn qabel, tirrevoka d-Direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE u 

80/232/KEE, u temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE  
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2004/0248 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONILILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skond it-tieni sottoparagrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat tal-KE 
 

dwar 

pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ proposta għal Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli dwar il-kwantitajiet nominali 
għal prodotti ppakkjati minn qabel, tirrevoka d-Direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE u 

80/232/KEE, u temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE  

1. SFOND 

Data ta’ trażmissjoni tal-proposta lill-PE u lill-Kunsill (dokument 
COM(2004)708 finali - 2004/0248 (COD): 

25 ta’ Ottubru 2004 

Data ta’ l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: 6 ta’ April 2005 

Data ta’ l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: 2 ta’ Frar 2006 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta emendata: 18 ta’ April 2006 

Data tal-ftehim politiku (Kunsill għall-Kompetittività): 25 ta’ Settembru 2006 

Data ta’ l-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni b'unanimità: 4 ta’ Diċembru 2006 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

Il-proposta tabolixxi r-regolament li huwa ddatat mis-70ijiet li jiffissa kwantitajiet nominali li 
bihom jista’ jinbiegħ il-prodott. Il-proposta żżomm biss ir-regolament għall-inbid u l-ispirti, 
bħalissa diġà soġġetti għal kwantitajiet nominali mandatorji. 

Il-proposta tissimplifika r-regolament dwar il-kwantitajiet nominali billi tintegra żewġ 
direttivi f’direttiva waħda. B’mod simili, hija tgħaqqad ir-regolament dwar il-kontroll 
metroloġiku ta’ prodotti ppakkjati minn qabel, bħalissa trattat taħt żewġ direttivi, f’direttiva 
unika. Konsegwentement, hija tirrevoka d-Direttivi 75/106 u 80/232 u testendi l-iskop tad-
direttiva 76/211 għall-prodotti kollha ppakkjati minn qabel. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

3.1 Osservazzjonijiet ġenerali dwar il-pożizzjoni komuni 

Il-proposta saret każ ta’ ttestjar ta’ l-istrateġija tal-Kummissjoni dwar Regolamentazzjoni 
Aħjar għax-xogħol u t-tkabbir fl-Unjoni Ewropea u għal simplifikazzjoni ta’ l-ambjent 
regolatorju.  
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Il-Kunsill appoġġa l-proposta modifikata mill-Kummissjoni bil-kundizzjoni li għal ċerti 
setturi l-Istati Membri jitħallew iżommu d-daqsijiet nazzjonali eżistenti bħalissa għal 
produzzjoni domestika f’xi setturi għal perjodu tranżizzjonali. 

3.2 L-emendi tal-Parlament Ewropew li ġew inklużi bis-sħiħ, parzjalment jew fil-
prinċipju fil-proposta emendata u li ġew inkorporati bis-sħiħ, parzjalment jew 
fil-prinċipju fil-pożizzjoni komuni 

L-emendi mill-Parlament Ewropew li ġew aċċettati mill-Kummissjoni fil-proposta modifikata 
tagħha ġew meħuda mill-ġdid fil-pożizzjoni komuni. Dan jikkonċerna l-emendi: 1, 2, 8, 10, 
11, 13, 14 u 16, li ġew aċċettati mill-Kummissjoni b’mod sħiħ u l-emendi 3, 6, 7, 12 u 20 li 
ġew aċċettati fil-prinċipju mill-Kummissjoni u miktuba mill-ġdid.  

3.3 Emendi tal-Parlament Ewropew mhux inklużi fil-proposta emendata u mhux 
imdaħħla fil-pożizzjoni komuni 

L-emendi mill-Parlament Ewropew li ma ġewx aċċettati mill-Kummissjoni fil-proposta 
modifikata tagħha ma ġewx inkorporati fil-pożizzjoni komuni. Dan jikkonċerna l-emendi 4, 5, 
9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 u 33, li ma ġewx aċċettati mill-
Kummissjoni minħabba li jkunu wasslu għal estensjoni tal-kwantitajiet nominali mandatorji 
għal setturi li bħalissa m’għandhomx kwantitajiet nominali madatorji simili. 

3.4 Bidliet għall-proposta oriġinali introdotta mill-Kummissjoni fil-proposta 
emendata u inkorporata fil-pożizzjoni komuni. 

Il-pożizzjoni komuni tinkorpora wkoll il-bidliet li introduċiet il-proposta oriġinali introdotta 
mill-Kummissjoni fil-proposta emendata tagħha. Hija kienet tikkonċerna s-soppressjoni tal-
kwantitajiet nominali mandatorji fis-settur tal-kafe` u z-zokkor abjad, minħabba li bosta Stati 
Membri bħalissa jippermettu prodotti f’dawn is-setturi bil-kwantitajiet kollha mingħajr ma 
dan ifixkel is-suq bħala konsegwenza. 

3.5 Bidliet oħra introdotti mill-pożizzjoni komuni tal-Kunsill imqabbla mal-
proposta emendata 

Fil-pożizzjoni komuni ġew introdotti l-punti li ġejjin għall-proposta modifikata, li kollha 
huma relatati t-tneħħjija gradata tad-daqsijiet nazzjonali f’ċerti setturi. 

Żid l-Artikolu 2.2.: 

“Filwaqt li tirrispetta l-prinċipji ddikjarati fit-Trattat, u, b’mod partikolari, l-moviment ħieles 
ta’ l-oġġetti, l-Istati Membri li bħalissa jippreskrivu kwantitajiet nominali mandatorji għall-
ħalib, butir, għaġin u kafe` jistgħu jibqgħu jagħmlu dan sa [60 xahar wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva]. 

L-Istati Membri li bħalissa jippreskrivu kwantitajiet nominali mandatorji għaz-zokkor jistgħu 
jkomplu jagħmlu dan sa [72 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva].” 

Żid l-Artikolu 9.2:  

“L-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 2, paragrafu 2 għandhom jikkomunikaw lill-
Kummissjoni qabel [18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] is-suġġett 
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tas-setturi għad-deroga msemmija f’dak il-paragrafu, il-perjodu ta’ deroga simili, il-firxa 
mandatorja ta’ kwantitajiet nominali applikati u l-intervall ikkonċernat.” 

Żid l-Artikolu 9.3: 

“Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 2(2) bbażat fuq is-sejbiet 
tagħha u dwar ir-rapporti mill-Istati Membri kkonċernati”. 

4. KONKLUŻJONI 

Il-Kummissjoni tappoġġa l-pożizzjoni komuni, soġġetta għad-dikjarazzjonijiet konġunti 
msemmija fil-punt li ġej 

5. DIKJARAZZJONIJIET MILL-KUMMISSJONI 

Il-Kummissjoni u l-Kunsill għamlu żewġ dikjarazzjonijiet konġunti (annessi) li japplikaw 
għall-kundizzjonijiet tat-tneħħija gradata f’fażijiet tad-daqsijiet nazzjonali eżistenti bħalissa u 
l-qbil mill-Istati Membri biex ma jintroduċux daqsijiet nazzjonali ġodda.  
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ANNESS  

L-ewwel dikjarazzjoni konġunta mill-Kummissjoni u l-Kunsill 

“Skond it-Trattat u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-Istati Membri li japplikaw 
tneħħija gradata ma jistgħux jirrifjutaw, jipprojbixxu jew jirrestrinġu t-tqegħid fis-suq tal-
prodotti kkummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor fuq raġunijiet relatati mal-
kwantitajiet ta’ l-ippakkjar.” 

It-tieni dikjarazzjoni konġunta mill-Kummissjoni u l-Kunsill 

“L-Istati Membri, li bħalissa ma japplikawx daqsijiet nazzjonali fis-setturi li għalihom 
tneħħija gradata ma tapplikax, ma għandhomx jintroduċu regoli ġodda għal kwantitajiet 
nominali ta’ ippakkjar." 




