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Emenda 155
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-prodotti tat-tabakk għat-tipjip, 
għajr is-sigarretti u l-prodotti tat-tabakk 
tal-brim, li prinċipalment jiġu kkunsmati 
minn konsumaturi ta' età akbar, 
għandhom jingħataw eżenzjoni minn ċerti 
rekwiżiti tal-ittikkettjar sakemm ma jkunx 
hemm bidla sostanzjali ta' ċirkostanzi 
f'termini ta' volumi ta' bejgħ jew fix-
xejriet tal-konsum fir-rigward taż-
żgħażagħ. L-ittikkettjar ta' dawn il-
prodotti l-oħra tat-tabakk għandu jsegwi 
regoli speċifiċi. Jeħtieġ li tiġi żgurata l-
viżibbiltà tat-twissijiet tas-saħħa fuq 
prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux. It-
twissijiet għandhom għalhekk jitqiegħdu 
fuq iż-żewġ uċuħ ewlenin tal-pakkett tal-
prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux.

(24) Jeħtieġ li tiġi żgurata l-viżibbiltà tat-
twissijiet tas-saħħa fuq prodotti tat-tabakk 
li ma jdaħħnux. It-twissijiet għandhom 
għalhekk jitqiegħdu fuq iż-żewġ uċuħ 
ewlenin tal-pakkett tal-prodotti tat-tabakk 
li ma jdaħħnux.

Or. fi

Emenda 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-prodotti tat-tabakk għat-tipjip, għajr 
is-sigarretti u l-prodotti tat-tabakk tal-brim, 
li prinċipalment jiġu kkunsmati minn 
konsumaturi ta' età akbar, għandhom 
jingħataw eżenzjoni minn ċerti rekwiżiti 
tal-ittikkettjar sakemm ma jkunx hemm 
bidla sostanzjali ta' ċirkostanzi f'termini 
ta' volumi ta' bejgħ jew fix-xejriet tal-
konsum fir-rigward taż-żgħażagħ. L-

(24) Il-prodotti tat-tabakk għat-tipjip, għajr 
is-sigarretti u l-prodotti tat-tabakk tal-brim 
għandhom ikunu suġġetti għall-istess
rekwiżiti tal-ittikkettjar bħas-sigaretti u l-
prodotti tat-tabakk tal-brim. Jeħtieġ li tiġi 
żgurata l-viżibbiltà tat-twissijiet tas-saħħa 
fuq prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux. It-
twissijiet għandhom għalhekk jitqiegħdu 
fuq iż-żewġ uċuħ ewlenin tal-pakkett tal-
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ittikkettjar ta' dawn il-prodotti l-oħra tat-
tabakk għandu jsegwi regoli speċifiċi. 
Jeħtieġ li tiġi żgurata l-viżibbiltà tat-
twissijiet tas-saħħa fuq prodotti tat-tabakk 
li ma jdaħħnux. It-twissijiet għandhom 
għalhekk jitqiegħdu fuq iż-żewġ uċuħ 
ewlenin tal-pakkett tal-prodotti tat-tabakk 
li ma jdaħħnux.

prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti kollha tat-tabakk għat-tipjip għandu jkollhom twissijiet tas-saħħa kumbinati (i.e. 
twissjijet tas-saħħa permezz ta' stampi u test).

Emenda 157
Martina Anderson

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-prodotti tat-tabakk għat-tipjip, għajr 
is-sigarretti u l-prodotti tat-tabakk tal-brim, 
li prinċipalment jiġu kkunsmati minn 
konsumaturi ta' età akbar, għandhom 
jingħataw eżenzjoni minn ċerti rekwiżiti 
tal-ittikkettjar sakemm ma jkunx hemm 
bidla sostanzjali ta' ċirkostanzi f'termini 
ta' volumi ta' bejgħ jew fix-xejriet tal-
konsum fir-rigward taż-żgħażagħ. L-
ittikkettjar ta' dawn il-prodotti l-oħra tat-
tabakk għandu jsegwi regoli speċifiċi. 
Jeħtieġ li tiġi żgurata l-viżibbiltà tat-
twissijiet tas-saħħa fuq prodotti tat-tabakk 
li ma jdaħħnux. It-twissijiet għandhom 
għalhekk jitqiegħdu fuq iż-żewġ uċuħ 
ewlenin tal-pakkett tal-prodotti tat-tabakk 
li ma jdaħħnux.

(24) L-ittikkettar tal-prodotti tat-tabakk 
għat-tipjip għajr is-sigarretti u l-prodotti t-
tabakk tal-brim għandu jsegwi regoli 
speċifiċi. Jeħtieġ li tiġi żgurata l-viżibbiltà 
tat-twissijiet tas-saħħa fuq prodotti tat-
tabakk li ma jdaħħnux. It-twissijiet 
għandhom għalhekk jitqiegħdu fuq iż-żewġ 
uċuħ ewlenin tal-pakkett tal-prodotti tat-
tabakk li ma jdaħħnux.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat livell għoli tal-protezzjoni tas-saħħa u protezzjoni ugwali għall-
konsumaturi kollha fl-UE kollha, il-prodotti tat-tabakk għat-tipjib għajr is-sigaretti u t-tabakk 
tal-brim għandhom ikunu suġġetti għall-istess rekwiżiti ta' tikkettar.

Emenda 158
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-prodotti tat-tabakk għat-tipjip, għajr 
is-sigarretti u l-prodotti tat-tabakk tal-brim, 
li prinċipalment jiġu kkunsmati minn 
konsumaturi ta' età akbar, għandhom
jingħataw eżenzjoni minn ċerti rekwiżiti 
tal-ittikkettjar sakemm ma jkunx hemm 
bidla sostanzjali ta' ċirkostanzi f'termini 
ta' volumi ta' bejgħ jew fix-xejriet tal-
konsum fir-rigward taż-żgħażagħ. L-
ittikkettjar ta' dawn il-prodotti l-oħra tat-
tabakk għandu jsegwi regoli speċifiċi.
Jeħtieġ li tiġi żgurata l-viżibbiltà tat-
twissijiet tas-saħħa fuq prodotti tat-tabakk 
li ma jdaħħnux. It-twissijiet għandhom 
għalhekk jitqiegħdu fuq iż-żewġ uċuħ 
ewlenin tal-pakkett tal-prodotti tat-tabakk 
li ma jdaħħnux.

(24) Il-prodotti tat-tabakk għat-tipjip, għajr 
is-sigarretti u l-prodotti tat-tabakk tal-brim, 
anke jekk huma prinċipalment jiġu 
kkunsmati minn konsumaturi ta' età akbar, 
ma għandhomx jingħataw eżenzjoni minn 
ċerti rekwiżiti tal-ittikkettjar, Jeħtieġ li tiġi 
żgurata l-viżibbiltà tat-twissijiet tas-saħħa 
fuq prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux. It-
twissijiet għandhom għalhekk jitqiegħdu 
fuq iż-żewġ uċuħ ewlenin tal-pakkett tal-
prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva tipprovdi għal protezzjoni ugwali għall-konsumaturi kollha tal-prodotti tat-
tabakk.

Emenda 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Premessa 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-prodotti tat-tabakk għat-tipjip, għajr 
is-sigarretti u l-prodotti tat-tabakk tal-brim, 
li prinċipalment jiġu kkunsmati minn 
konsumaturi ta' età akbar, għandhom 
jingħataw eżenzjoni minn ċerti rekwiżiti 
tal-ittikkettjar sakemm ma jkunx hemm 
bidla sostanzjali ta' ċirkostanzi f'termini ta' 
volumi ta' bejgħ jew fix-xejriet tal-konsum 
fir-rigward taż-żgħażagħ. L-ittikkettjar ta' 
dawn il-prodotti l-oħra tat-tabakk għandu 
jsegwi regoli speċifiċi. Jeħtieġ li tiġi 
żgurata l-viżibbiltà tat-twissijiet tas-saħħa 
fuq prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux. It-
twissijiet għandhom għalhekk jitqiegħdu 
fuq iż-żewġ uċuħ ewlenin tal-pakkett tal-
prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux.

(24) Il-prodotti tat-tabakk għat-tipjip, għajr 
is-sigarretti, il-prodotti tat-tabakk tal-brim, 
u tabakk għall-pipa tal-ilma, li 
prinċipalment jiġu kkunsmati minn 
konsumaturi ta' età akbar, għandhom 
jingħataw eżenzjoni minn ċerti rekwiżiti 
tal-ittikkettjar sakemm ma jkunx hemm 
bidla sostanzjali ta' ċirkostanzi f'termini ta' 
volumi ta' bejgħ jew fix-xejriet tal-konsum 
fir-rigward taż-żgħażagħ. L-ittikkettjar ta' 
dawn il-prodotti l-oħra tat-tabakk għandu 
jsegwi regoli speċifiċi. Jeħtieġ li tiġi 
żgurata l-viżibbiltà tat-twissijiet tas-saħħa 
fuq prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux. It-
twissijiet għandhom għalhekk jitqiegħdu 
fuq iż-żewġ uċuħ ewlenin tal-pakkett tal-
prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux.

Or. ro

Emenda 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-Istati Membri japplikaw regoli 
differenti fuq l-għadd minimu ta’ sigarretti 
għal kull pakkett. Dawn il-prodotti 
għandhom jiġu allinjati sabiex tiġi żgurata 
ċ-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti 
kkonċernati.

(25) L-Istati Membri japplikaw regoli 
differenti fuq l-għadd minimu ta’ sigarretti 
għal kull pakkett. Dawn il-prodotti 
għandhom jiġu allinjati sabiex tiġi żgurata 
ċ-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti 
kkonċernati. Hu assolutament essenzjali li 
s-suq intern komuni ma għandux ikun 
imfixkel minn għadd kbir ta' regoli 
nazzjonali speċifiċi;

Or. de
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Emenda 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Qed jitqiegħdu fis-suq volumi 
konsiderevoli ta' prodotti illegali, li ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 2001/37/KE, u l-indikazzjonijiet 
huma li dawn il-volumi jistgħu jiżdiedu. 
Dawn il-prodotti jimminaw iċ-
ċirkolazzjoni libera ta' prodotti konformi u 
l-protezzjoni prevista mil-leġiżlazzjonijiet 
dwar il-kontroll tat-tabakk. Barra minn 
hekk, l-FCTC tobbliga lill-Unjoni biex 
tiġġieled kontra l-prodotti illeċiti, bħala 
parti minn politika komprensiva għall-
kontroll tat-tabakk. Għalhekk, għandha ssir 
dispożizzjoni biex il-pakketti bil-wieħed 
ta’ prodotti tat-tabakk ikunu mmarkati 
b'mod uniku u sikur u l-movimenti 
tagħhom ikunu rreġistrati sabiex dawn il-
prodotti jkunu jistgħu jiġu traċċati u 
rintraċċati fl-Unjoni u l-konformità 
tagħhom ma' din id-Direttiva tkun tista' tiġi 
mmonitorjata u infurzata aħjar. Barra minn 
hekk, għandha ssir dispożizzjoni għall-
introduzzjoni ta' karatteristiċi ta' sigurtà li 
se jiffaċilitaw il-verifika dwar jekk il-
prodotti humiex awtentiċi.

(26) Qed jitqiegħdu fis-suq volumi 
konsiderevoli ta' prodotti illegali, li ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 2001/37/KE, u l-indikazzjonijiet 
huma li dawn il-volumi jistgħu jiżdiedu. 
Dawn il-prodotti jimminaw iċ-
ċirkolazzjoni libera ta' prodotti konformi u 
l-protezzjoni prevista mil-leġiżlazzjonijiet 
dwar il-kontroll tat-tabakk. Barra minn 
hekk, l-FCTC tobbliga lill-Unjoni biex 
tiġġieled kontra l-prodotti illeċiti, bħala 
parti minn politika komprensiva għall-
kontroll tat-tabakk. Għalhekk, għandha ssir 
dispożizzjoni biex il-pakketti bil-wieħed 
ta’ prodotti tat-tabakk ikunu mmarkati 
b'mod uniku u sikur u l-movimenti 
tagħhom ikunu rreġistrati sabiex dawn il-
prodotti jkunu jistgħu jiġu traċċati u 
rintraċċati fl-Unjoni u l-konformità 
tagħhom ma' din id-Direttiva tkun tista' tiġi 
mmonitorjata u infurzata aħjar. Barra minn 
hekk, kemm l-ippakkjar tas-sigaretti u 
kemm is-sigaretti nfushom għandhom 
iġorru karatteristiċi li ma jistgħux jiġu 
ffalsifikati biex tiġi evitata l-piraterija u ż-
żieda fir-riskju għas-saħħa tal-
konsumaturi li tiġi minn sigaretti 
ffalsifikati; 

Or. de

Emenda 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta għal direttiva
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Qed jitqiegħdu fis-suq volumi 
konsiderevoli ta' prodotti illegali, li ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 2001/37/KE, u l-indikazzjonijiet 
huma li dawn il-volumi jistgħu jiżdiedu. 
Dawn il-prodotti jimminaw iċ-
ċirkolazzjoni libera ta' prodotti konformi u 
l-protezzjoni prevista mil-leġiżlazzjonijiet 
dwar il-kontroll tat-tabakk. Barra minn 
hekk, l-FCTC tobbliga lill-Unjoni biex 
tiġġieled kontra l-prodotti illeċiti, bħala 
parti minn politika komprensiva għall-
kontroll tat-tabakk. Għalhekk, għandha ssir 
dispożizzjoni biex il-pakketti bil-wieħed 
ta’ prodotti tat-tabakk ikunu mmarkati 
b'mod uniku u sikur u l-movimenti 
tagħhom ikunu rreġistrati sabiex dawn il-
prodotti jkunu jistgħu jiġu traċċati u 
rintraċċati fl-Unjoni u l-konformità 
tagħhom ma' din id-Direttiva tkun tista' tiġi 
mmonitorjata u infurzata aħjar. Barra minn 
hekk, għandha ssir dispożizzjoni għall-
introduzzjoni ta' karatteristiċi ta' sigurtà li 
se jiffaċilitaw il-verifika dwar jekk il-
prodotti humiex awtentiċi.

(26) Qed jitqiegħdu fis-suq volumi 
konsiderevoli ta' prodotti illegali, li ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 2001/37/KE, u l-indikazzjonijiet 
huma li dawn il-volumi jistgħu jiżdiedu. 
Dawn il-prodotti jimminaw iċ-
ċirkolazzjoni libera ta' prodotti konformi u 
l-protezzjoni prevista mil-leġiżlazzjonijiet 
dwar il-kontroll tat-tabakk. Barra minn 
hekk, l-FCTC tobbliga lill-Unjoni biex 
tiġġieled kontra l-prodotti illeċiti, bħala 
parti minn politika komprensiva għall-
kontroll tat-tabakk. Għalhekk, għandha ssir 
dispożizzjoni biex il-pakketti bil-wieħed 
ta’ prodotti tat-tabakk ikunu mmarkati 
b'mod uniku u sikur u l-movimenti 
tagħhom ikunu rreġistrati sabiex dawn il-
prodotti jkunu jistgħu jiġu traċċati u 
rintraċċati fl-Unjoni u l-konformità 
tagħhom ma' din id-Direttiva tkun tista' tiġi 
mmonitorjata u infurzata aħjar. Barra minn 
hekk, għandha ssir dispożizzjoni għall-
introduzzjoni ta' karatteristiċi ta' sigurtà li 
se jiffaċilitaw il-verifika dwar jekk il-
prodotti humiex awtentiċi. Il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri għandhom ukoll 
jiżguraw li kull miżura adottata fl-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva ma 
twassalx indirettament għal żieda fil-
kummerċ illeċitu ta' prodotti tat-tabakk.

Or. es

Emenda 163
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Qed jitqiegħdu fis-suq volumi 
konsiderevoli ta' prodotti illegali, li ma 

(26) Qed jitqiegħdu fis-suq volumi 
konsiderevoli ta' prodotti illegali, li ma 
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jikkonformawx mar-rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 2001/37/KE, u l-indikazzjonijiet 
huma li dawn il-volumi jistgħu jiżdiedu. 
Dawn il-prodotti jimminaw iċ-
ċirkolazzjoni libera ta' prodotti konformi u 
l-protezzjoni prevista mil-leġiżlazzjonijiet 
dwar il-kontroll tat-tabakk. Barra minn 
hekk, l-FCTC tobbliga lill-Unjoni biex 
tiġġieled kontra l-prodotti illeċiti, bħala 
parti minn politika komprensiva għall-
kontroll tat-tabakk. Għalhekk, għandha ssir 
dispożizzjoni biex il-pakketti bil-wieħed 
ta’ prodotti tat-tabakk ikunu mmarkati 
b'mod uniku u sikur u l-movimenti 
tagħhom ikunu rreġistrati sabiex dawn il-
prodotti jkunu jistgħu jiġu traċċati u 
rintraċċati fl-Unjoni u l-konformità 
tagħhom ma' din id-Direttiva tkun tista' tiġi 
mmonitorjata u infurzata aħjar. Barra minn 
hekk, għandha ssir dispożizzjoni għall-
introduzzjoni ta' karatteristiċi ta' sigurtà li 
se jiffaċilitaw il-verifika dwar jekk il-
prodotti humiex awtentiċi.

jikkonformawx mar-rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 2001/37/KE, u l-indikazzjonijiet 
huma li dawn il-volumi jistgħu jiżdiedu. 
Dawn il-prodotti jimminaw iċ-
ċirkolazzjoni libera ta' prodotti konformi u 
l-protezzjoni prevista mil-leġiżlazzjonijiet 
dwar il-kontroll tat-tabakk. Barra minn 
hekk, l-FCTC tobbliga lill-Unjoni biex 
tiġġieled kontra l-prodotti illeċiti, bħala 
parti minn politika komprensiva għall-
kontroll tat-tabakk. Għalhekk, għandha ssir 
dispożizzjoni biex il-pakketti bil-wieħed u 
kwalunkwe ppakkjar estern għat-trasport 
ta’ prodotti tat-tabakk ikunu mmarkati 
b'mod uniku u sikur u l-movimenti 
tagħhom ikunu rreġistrati sabiex dawn il-
prodotti jkunu jistgħu jiġu traċċati u 
rintraċċati fl-Unjoni u l-konformità 
tagħhom ma' din id-Direttiva tkun tista' tiġi 
mmonitorjata u infurzata aħjar. Barra minn 
hekk, għandha ssir dispożizzjoni għall-
introduzzjoni ta' karatteristiċi ta' sigurtà li 
se jiffaċilitaw il-verifika dwar jekk il-
prodotti humiex awtentiċi.

Or. en

Emenda 164
Renate Sommer

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Għandhom jiġu żviluppati sistema 
interoperabbli ta' provenjenza u traċċar u 
element komuni tas-sigurtà. Għal perjodu 
inizjali is-sigarretti u t-tabakk tal-brim 
biss għandhom ikunu suġġetti għas-
sistema ta’ provenjenza u traċċar u għall-
karatteristiċi ta’ sigurtà. B'dan il-mod il-
produtturi tal-prodotti tat-tabakk l-oħrajn 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-esperjenzi 
miksuba sadanittant.

imħassar
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Emenda 165
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Għandhom jiġu żviluppati sistema 
interoperabbli ta' provenjenza u traċċar u 
element komuni tas-sigurtà. Għal perjodu 
inizjali is-sigarretti u t-tabakk tal-brim 
biss għandhom ikunu suġġetti għas-
sistema ta’ provenjenza u traċċar u għall-
karatteristiċi ta’ sigurtà. B'dan il-mod il-
produtturi tal-prodotti tat-tabakk l-oħrajn 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-esperjenzi 
miksuba sadanittant.

(27) Għandhom jiġu żviluppati sistema 
interoperabbli ta' provenjenza u traċċar u 
element komuni tas-sigurtà.

Or. fi

Emenda 166
Renate Sommer

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex jiġu żgurati l-indipendenza u 
t-trasparenza, il-manifatturi tal-prodotti 
tat-tabakk għandhom jikkonkludu 
kuntratti għall-ħażna tad-dejta ma' 
partijiet terzi indipendenti, taħt l-awspiċji 
ta' awditur estern. Id-dejta relatata mas-
sistema ta' provenjenza u traċċar 
għandha tinżamm separata minn dejta 
oħra relatata tal-kumpanija u tinżamm 
taħt kontroll u tkun aċċessibbli f’kull ħin 
mill-awtoritajiet kompetenti mill-Istati 
Membri u mill-Kummissjoni.

imħassar
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Emenda 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex jiġu żgurati l-indipendenza u t-
trasparenza, il-manifatturi tal-prodotti tat-
tabakk għandhom jikkonkludu kuntratti 
għall-ħażna tad-dejta ma' partijiet terzi 
indipendenti, taħt l-awspiċji ta' awditur 
estern. Id-dejta relatata mas-sistema ta' 
provenjenza u traċċar għandha tinżamm 
separata minn dejta oħra relatata tal-
kumpanija u tinżamm taħt kontroll u tkun 
aċċessibbli f’kull ħin mill-awtoritajiet 
kompetenti mill-Istati Membri u mill-
Kummissjoni.

(28) Sabiex jiġu żgurati l-indipendenza u t-
trasparenza, l-Istati Membri għandhom 
jikkonkludu kuntratti għall-ħażna tad-dejta 
ma' partijiet terzi indipendenti, taħt l-
awspiċji ta' awditur estern, li għandu jkun 
maħtur mill-Kummissjoni. Id-dejta 
relatata mas-sistema ta' provenjenza u 
traċċar għandha tinżamm separata minn 
dejta oħra relatata tal-kumpanija u tinżamm 
taħt kontroll u tkun aċċessibbli f’kull ħin 
mill-awtoritajiet kompetenti mill-Istati 
Membri u mill-Kummissjoni. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw it-
trasparenza u l-aċċessibbiltà sħaħ tal-
faċilitajiet tal-ħżin tad-dejta għall-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni u l-parti terza 
indipendenti fuq bażi permanenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-istorja twila tal-involviment tal-industrija tat-tabakk fl-attivitajiet tal-
kuntrabandu, din m'għandhiex tingħata l-opportunità li tagħżel il-kumpanija tal-ħżin tad-
dejta u l-awditur għat-traċċabbiltà tad-dejta.

Emenda 168
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Premessa 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex jiġu żgurati l-indipendenza u t-
trasparenza, il-manifatturi tal-prodotti tat-
tabakk għandhom jikkonkludu kuntratti 
għall-ħażna tad-dejta ma' partijiet terzi 
indipendenti, taħt l-awspiċji ta' awditur 
estern. Id-dejta relatata mas-sistema ta' 
provenjenza u traċċar għandha tinżamm 
separata minn dejta oħra relatata tal-
kumpanija u tinżamm taħt kontroll u tkun 
aċċessibbli f’kull ħin mill-awtoritajiet 
kompetenti mill-Istati Membri u mill-
Kummissjoni.

(28) Sabiex jiġu żgurati l-indipendenza u t-
trasparenza, l-Istati Membri għandhom 
jikkonkludu kuntratti għall-ħażna tad-dejta 
ma' partijiet terzi indipendenti, taħt l-
awspiċji ta' awditur estern, li għandu jkun 
maħtur mill-Kummissjoni. Id-dejta 
relatata mas-sistema ta' provenjenza u 
traċċar għandha tinżamm separata minn 
dejta oħra relatata tal-kumpanija u tinżamm 
taħt kontroll u tkun aċċessibbli f’kull ħin 
mill-awtoritajiet kompetenti mill-Istati 
Membri u mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industrija tat-tabakk għandha rekord twil ta' kompliċità fil-kuntrabandu tas-sigaretti. 
M'għandhiex għalhekk titħalla li tagħżel il-kumpanija tal-ħżin tad-dejta u lanqas l-awditur 
estern. L-Istati Membi għandhom jagħmlu l-għażla tal-kumpanija tal-ħżin tad-dejta, filwaqt li 
l-Kummissjoni għandha tagħżel l-awditur estern.

Emenda 169
Morten Messerschmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE 
tat-13 ta' Novembru 1989 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-
Istati Membri rigward l-ittikkettar tal-
prodotti tat-tabakk u l-projbizzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali, pprojbixxiet il-
bejgħ fl-Istati Membri ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali. Id-Direttiva 
2001/37/KE kkonfermat din il-
projbizzjoni. L-Artikolu 151 tal-Att ta' 
Adeżjoni tal-Awstrija, tal-Finlandja u tal-

(29) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE 
tat-13 ta' Novembru 1989 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-
Istati Membri rigward l-ittikkettar tal-
prodotti tat-tabakk u l-projbizzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali, pprojbixxiet il-
bejgħ fl-Istati Membri ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali. Id-
Direttiva 2001/37/KE kkonfermat din il-
projbizzjoni. L-Artikolu 151 tal-Att ta' 
Adeżjoni tal-Awstrija, tal-Finlandja u tal-
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Isvezja jagħti lir-Renju tal-Isvezja deroga 
minn din il-projbizzjoni. Il-projbizzjoni tal-
bejgħ tat-tabakk għall-użu orali għandha 
tinżamm sabiex tiġi evitata l-introduzzjoni 
fis-suq intern ta' prodott li jagħmlek 
dipendenti, għandu effetti negattivi fuq is-
saħħa u jattira liż-żgħażagħ. Għal prodotti 
oħra tat-tabakk li ma jdaħħnux, li 
mhumiex prodotti għas-suq tal-massa, 
jitqies li regolamentazzjoni stretta fil-
qasam tal-ittikkettar u tal-ingredjenti hija 
biżżejjed biex tikkontrolla l-espansjoni 
tas-suq lil hinn mill-użu tradizzjonali 
tagħhom.

Isvezja jagħti lir-Renju tal-Isvezja deroga 
minn din il-projbizzjoni. Il-projbizzjoni tal-
bejgħ tat-tabakk għall-użu orali għandha 
tinżamm minħabba li t-tabakk għall-użu 
orali ġie ppruvat li jikkawża inqas effetti 
fuq is-saħħa milli t-tabakk tat-tipjip.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-snus, kemm oriġinali u kemm f'porzjonijiet, jagħmel inqas ħsara mit-tabakk tat-tipjip, u l-
UE għalhekk m'għandhiex tiskoraġġixxi l-użu tiegħu. Barra minn hekk, kif il-Kumitat 
Xjentifku tal-UE dwar ir-Riskji Emerġenti għas-Saħħa u dawk Identifikati Reċentement sab, 
id-dejta xjentifika "ma tagħtix wisq appoġġ għat-teorija li t-tabakk bla duffan (ie. is-snus 
Svediż) hu l-bieb għat-tipjip futur".

Emenda 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE 
tat-13 ta' Novembru 1989 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-
Istati Membri rigward l-ittikkettar tal-
prodotti tat-tabakk u l-projbizzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali, pprojbixxiet il-
bejgħ fl-Istati Membri ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali. Id-Direttiva 
2001/37/KE kkonfermat din il-
projbizzjoni. L-Artikolu 151 tal-Att ta' 

(29) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE 
tat-13 ta' Novembru 1989 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-
Istati Membri rigward l-ittikkettar tal-
prodotti tat-tabakk u l-projbizzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali, pprojbixxiet il-
bejgħ fl-Istati Membri ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali. Id-
Direttiva 2001/37/KE kkonfermat din il-
projbizzjoni. L-Artikolu 151 tal-Att ta' 
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Adeżjoni tal-Awstrija, tal-Finlandja u tal-
Isvezja jagħti lir-Renju tal-Isvezja deroga 
minn din il-projbizzjoni. Il-projbizzjoni 
tal-bejgħ tat-tabakk għall-użu orali 
għandha tinżamm sabiex tiġi evitata l-
introduzzjoni fis-suq intern ta' prodott li 
jagħmlek dipendenti, għandu effetti 
negattivi fuq is-saħħa u jattira liż-
żgħażagħ. Għal prodotti oħra tat-tabakk li 
ma jdaħħnux, li mhumiex prodotti għas-
suq tal-massa, jitqies li regolamentazzjoni 
stretta fil-qasam tal-ittikkettar u tal-
ingredjenti hija biżżejjed biex tikkontrolla 
l-espansjoni tas-suq lil hinn mill-użu 
tradizzjonali tagħhom.

Adeżjoni tal-Awstrija, tal-Finlandja u tal-
Isvezja jagħti lir-Renju tal-Isvezja deroga 
minn din il-projbizzjoni. Hu favur il-
projbizzjoni tal-prodotti tat-tabakk għall-
użu orali, madankollu, din il-projbizzjoni 
m'għandhiex taffettwa prodotti tat-tabakk 
għall-użu orali storikament tradizzjonali,
li jistgħu jkunu permessi minn Stati 
Membri individwali.  Għal prodotti oħra 
tat-tabakk li ma jdaħħnux, li mhumiex 
prodotti għas-suq tal-massa, jitqies li 
regolamentazzjoni stretta fil-qasam tal-
ittikkettar u tal-ingredjenti hija biżżejjed 
biex tikkontrolla l-espansjoni tas-suq lil 
hinn mill-użu tradizzjonali tagħhom.

Or. en

Emenda 171
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE 
tat-13 ta' Novembru 1989 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-
Istati Membri rigward l-ittikkettar tal-
prodotti tat-tabakk u l-projbizzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali, pprojbixxiet il-
bejgħ fl-Istati Membri ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali. Id-Direttiva 
2001/37/KE kkonfermat din il-
projbizzjoni. L-Artikolu 151 tal-Att ta' 
Adeżjoni tal-Awstrija, tal-Finlandja u tal-
Isvezja jagħti lir-Renju tal-Isvezja deroga 
minn din il-projbizzjoni. Il-projbizzjoni 
tal-bejgħ tat-tabakk għall-użu orali
għandha tinżamm sabiex tiġi evitata l-
introduzzjoni fis-suq intern ta' prodott li 
jagħmlek dipendenti, għandu effetti 
negattivi fuq is-saħħa u jattira liż-

(29) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE 
tat-13 ta' Novembru 1989 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-
Istati Membri rigward l-ittikkettar tal-
prodotti tat-tabakk u l-projbizzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali, pprojbixxiet il-
bejgħ fl-Istati Membri ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali. Id-
Direttiva 2001/37/KE kkonfermat din il-
projbizzjoni. L-Artikolu 151 tal-Att ta' 
Adeżjoni tal-Awstrija, tal-Finlandja u tal-
Isvezja jagħti lir-Renju tal-Isvezja deroga 
minn din il-projbizzjoni. L-Istati Membri u 
r-reġjuni tal-Istati Membri bi tradizzjoni 
ta' tabakk għall-użu orali se jkollhom l-
opportunità li japplikaw għal deroga 
nazzjonali jew reġjonali mill-projbizzjoni 
fuq bażi kulturali jew storika. Għal 
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żgħażagħ. Għal prodotti oħra tat-tabakk li 
ma jdaħħnux, li mhumiex prodotti għas-
suq tal-massa, jitqies li regolamentazzjoni 
stretta fil-qasam tal-ittikkettar u tal-
ingredjenti hija biżżejjed biex tikkontrolla 
l-espansjoni tas-suq lil hinn mill-użu 
tradizzjonali tagħhom.

prodotti oħra tat-tabakk li ma jdaħħnux, li 
mhumiex prodotti għas-suq tal-massa, 
jitqies li regolamentazzjoni stretta fil-
qasam tal-ittikkettar u tal-ingredjenti hija 
biżżejjed biex tikkontrolla l-espansjoni tas-
suq lil hinn mill-użu tradizzjonali tagħhom.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni tat-tabakk għall-użu orali hi inkonsistenti u, fost l-oħrajn, taffettwa żoni 
madwar il-Baħar Baltiku li tradizzjonalment għamlu użu mit-tabakk għall-użu orali. Il-
pubbliku ġenerali f'dawn il-pajjiżi u reġjuni ma jifhimx għaliex prodott li kien użat matul l-
istorja tiegħu u hu parti mill-identità kulturali tiegħu għandu jkun projbit, speċjalment meta l-
prodott jagħmel inqas ħsara għas-saħħa mis-sigaretti. 

Emenda 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE 
tat-13 ta' Novembru 1989 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-
Istati Membri rigward l-ittikkettar tal-
prodotti tat-tabakk u l-projbizzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali, pprojbixxiet il-
bejgħ fl-Istati Membri ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali. Id-Direttiva 
2001/37/KE kkonfermat din il-
projbizzjoni. L-Artikolu 151 tal-Att ta' 
Adeżjoni tal-Awstrija, tal-Finlandja u tal-
Isvezja jagħti lir-Renju tal-Isvezja deroga 
minn din il-projbizzjoni. Il-projbizzjoni tal-
bejgħ tat-tabakk għall-użu orali għandha 
tinżamm sabiex tiġi evitata l-introduzzjoni 
fis-suq intern ta' prodott li jagħmlek 
dipendenti, għandu effetti negattivi fuq is-

(29) Id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE 
tat-13 ta' Novembru 1989 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-
Istati Membri rigward l-ittikkettar tal-
prodotti tat-tabakk u l-projbizzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali, pprojbixxiet il-
bejgħ fl-Istati Membri ta' ċerti tipi ta' 
tabakk għall-użu orali. Id-
Direttiva 2001/37/KE kkonfermat din il-
projbizzjoni. L-Artikolu 151 tal-Att ta' 
Adeżjoni tal-Awstrija, tal-Finlandja u tal-
Isvezja jagħti lir-Renju tal-Isvezja deroga 
minn din il-projbizzjoni. Il-projbizzjoni tal-
bejgħ tat-tabakk għall-użu orali għandha 
tinżamm sabiex tiġi evitata l-introduzzjoni 
fis-suq intern ta' prodott li jagħmlek 
dipendenti, għandu effetti negattivi fuq is-
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saħħa u jattira liż-żgħażagħ. Għal prodotti 
oħra tat-tabakk li ma jdaħħnux, li mhumiex 
prodotti għas-suq tal-massa, jitqies li 
regolamentazzjoni stretta fil-qasam tal-
ittikkettar u tal-ingredjenti hija biżżejjed 
biex tikkontrolla l-espansjoni tas-suq lil 
hinn mill-użu tradizzjonali tagħhom.

saħħa u jattira liż-żgħażagħ. Minħabba li t-
tabakk għall-użu orali hu projbit li 
jitqiegħed fis-suq intern, il-prodotti tat-
tabakk għall-użu orali se jkunu eżentati 
mill-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, 
minħarra għall-Artikolu 15. Għal prodotti 
oħra tat-tabakk li ma jdaħħnux, li mhumiex 
prodotti għas-suq tal-massa, jitqies li 
regolamentazzjoni stretta fil-qasam tal-
ittikkettar u tal-ingredjenti hija biżżejjed 
biex tikkontrolla l-espansjoni tas-suq lil 
hinn mill-użu tradizzjonali tagħhom.

Or. en

Emenda 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Meta titqies il-projbizzjoni ġenerali 
tal-bejgħ tat-tabakk għall-użu orali (snus) 
fl-UE, m'hemmx interess transkonfinali 
biex ikun regolat il-kontenut tas-snus. Ir-
responsabbiltà biex ikun regolat is-snus 
għalhekk hi tal-Istat Membru fejn hu 
permess il-bejgħ tas-snus skont l-
Artikolu 151 tal-Att ta' Adeżjoni tal-
Awstrija, il-Finlanda u l-Isvezja. Is-snus 
għalhekk għandu jkun eżentat mid-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 ta' din id-
Direttiva.

Or. sv

Emenda 174
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 29b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29b) Il-bejgħ u t-tqegħid fis-suq ta' tipi 
oħra ta' tabakk għall-użu orali għandhom 
ikunu projbiti fit-territorju kollu tal-UE. 
Il-projbizzjoni għandha tapplika b'mod 
partikolari għal tabakk maħsub għal-
magħda bħas-snus jew it-tabakk tal-
magħda; dan għandu wkoll japplika għat-
tabakk tal-imnieħer li jitqiegħed fl-
imnifsejn.

Or. fi

Emenda 175
Martina Anderson

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza 
tat-tabakk jiffaċilita l-aċċess taż-żgħażagħ 
għall-prodotti tat-tabakk u jhedded li 
jimmina l-konformità mar-rekwiżiti 
provduti mil-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll 
tat-tabakk ta’ din id-Direttiva. Ir-regoli 
komuni dwar is-sistema ta' notifika huma 
meħtieġa biex jiżguraw li din id-Direttiva 
tikseb il-potenzjal sħiħ tagħha. Id-
dispożizzjoni dwar in-notifika tal-bejgħ 
tat-tabakk transkonfinali bid-distanza 
f'din id-Direttiva għandha tapplika 
minkejja l-proċedura ta' notifika 
stabbilita fid-Direttiva 2001/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali 
tas-servizzi minn soċjetà tal-
informazzjoni. Il-bejgħ mill-bogħod ta' 
prodotti tat-tabakk bejn l-intrapriżi u l-
konsumaturi huwa rregolat ulterjorment 
mid-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Mejju 1997 dwar il-protezzjoni tal-

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza u 
l-bejgħ fuq l-internet għandu jkun projbit.
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konsumaturi fir-rigward ta' kuntratti li 
jsiru mill-bogħod, li mit-
13 ta' Ġunju 2014 se tiġi sostitwita mid-
Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-
konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-valutazzjoni tal-impatt tal-KE, il-bejgħ bl-internet ta' prodotti tat-tabakk jiffaċilita l-
ispekulazzjoni fuq prezzijiet aktar baxxi, hu miftuħ għall-kummerċ illeċitu u jintuża l-aktar 
minn bejjiegħa bl-imnut biex jisfruttaw il-benefiċċji mid-differenzi fir-reġimi ta' taxxa 
differenti tal-Istati Membri, b'hekk idgħajjef l-isforzi tal-Istati Membri biex iżommu persuni 
mit-tipjip permezz ta' taxxa għolja.

Emenda 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza 
tat-tabakk jiffaċilita l-aċċess taż-żgħażagħ 
għall-prodotti tat-tabakk u jhedded li 
jimmina l-konformità mar-rekwiżiti 
provduti mil-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll 
tat-tabakk ta’ din id-Direttiva. Ir-regoli 
komuni dwar is-sistema ta' notifika huma 
meħtieġa biex jiżguraw li din id-Direttiva 
tikseb il-potenzjal sħiħ tagħha. Id-
dispożizzjoni dwar in-notifika tal-bejgħ 
tat-tabakk transkonfinali bid-distanza 
f'din id-Direttiva għandha tapplika 
minkejja l-proċedura ta' notifika 
stabbilita fid-Direttiva 2001/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali 
tas-servizzi minn soċjetà tal-
informazzjoni. Il-bejgħ mill-bogħod ta' 
prodotti tat-tabakk bejn l-intrapriżi u l-
konsumaturi huwa rregolat ulterjorment 

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza 
tat-tabakk, u l-prattiki bħad-distribuzzjoni 
libera jew tibdil ta' prodotti tat-tabakk 
f'postijiet pubbliċi għal raġunijiet 
promozzjonali, jiffaċilita l-aċċess taż-
żgħażagħ għall-prodotti tat-tabakk u 
jhedded li jimmina l-konformità mar-
rekwiżiti provduti mil-leġiżlazzjoni dwar 
il-kontroll tat-tabakk ta’ din id-Direttiva.
Għalhekk għandu jiġi abolit.
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mid-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Mejju 1997 dwar il-protezzjoni tal-
konsumaturi fir-rigward ta' kuntratti li 
jsiru mill-bogħod, li mit-
13 ta' Ġunju 2014 se tiġi sostitwita mid-
Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-
konsumatur.

Or. it

(Ara l-emendi għall-Artikolu 16)

Emenda 177
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza 
tat-tabakk jiffaċilita l-aċċess taż-żgħażagħ 
għall-prodotti tat-tabakk u jhedded li 
jimmina l-konformità mar-rekwiżiti 
provduti mil-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll 
tat-tabakk ta’ din id-Direttiva. Ir-regoli 
komuni dwar is-sistema ta' notifika huma 
meħtieġa biex jiżguraw li din id-Direttiva 
tikseb il-potenzjal sħiħ tagħha. Id-
dispożizzjoni dwar in-notifika tal-bejgħ 
tat-tabakk transkonfinali bid-distanza 
f'din id-Direttiva għandha tapplika 
minkejja l-proċedura ta' notifika 
stabbilita fid-Direttiva 2001/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali 
tas-servizzi minn soċjetà tal-
informazzjoni. Il-bejgħ mill-bogħod ta' 
prodotti tat-tabakk bejn l-intrapriżi u l-
konsumaturi huwa rregolat ulterjorment
mid-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Mejju 1997 dwar il-protezzjoni tal-
konsumaturi fir-rigward ta' kuntratti li 

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza 
tat-tabakk għandu jkun projbit għaliex 
jiffaċilita l-aċċess taż-żgħażagħ għall-
prodotti tat-tabakk u jhedded li jimmina l-
konformità mar-rekwiżiti provduti mil-
leġiżlazzjoni dwar il-kontroll tat-tabakk ta’ 
din id-Direttiva.
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jsiru mill-bogħod, li mit-
13 ta' Ġunju 2014 se tiġi sostitwita mid-
Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-
konsumatur.

Or. fi

Emenda 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza 
tat-tabakk jiffaċilita l-aċċess taż-żgħażagħ 
għall-prodotti tat-tabakk u jhedded li 
jimmina l-konformità mar-rekwiżiti 
provduti mil-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll 
tat-tabakk ta’ din id-Direttiva. Ir-regoli 
komuni dwar is-sistema ta' notifika huma 
meħtieġa biex jiżguraw li din id-Direttiva 
tikseb il-potenzjal sħiħ tagħha. Id-
dispożizzjoni dwar in-notifika tal-bejgħ 
tat-tabakk transkonfinali bid-distanza f'din 
id-Direttiva għandha tapplika minkejja l-
proċedura ta' notifika stabbilita fid-
Direttiva 2001/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali 
tas-servizzi minn soċjetà tal-
informazzjoni. Il-bejgħ mill-bogħod ta' 
prodotti tat-tabakk bejn l-intrapriżi u l-
konsumaturi huwa rregolat ulterjorment 
mid-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Mejju 1997 dwar il-protezzjoni tal-
konsumaturi fir-rigward ta' kuntratti li 
jsiru mill-bogħod, li mit-
13 ta' Ġunju 2014 se tiġi sostitwita mid-
Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza 
tat-tabakk jiffaċilita l-aċċess taż-żgħażagħ 
għall-prodotti tat-tabakk u jhedded li 
jimmina l-konformità mar-rekwiżiti 
provduti mil-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll 
tat-tabakk ta’ din id-Direttiva. Għandha 
tiddaħħal projbizzjoni fuq il-bejgħ 
transkonfinali bid-distanza ta' prodotti tat-
tabakk.
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konsumatur.

Or. pl

Emenda 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza 
tat-tabakk jiffaċilita l-aċċess taż-żgħażagħ 
għall-prodotti tat-tabakk u jhedded li 
jimmina l-konformità mar-rekwiżiti
provduti mil-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll 
tat-tabakk ta’ din id-Direttiva. Ir-regoli 
komuni dwar is-sistema ta' notifika huma 
meħtieġa biex jiżguraw li din id-Direttiva 
tikseb il-potenzjal sħiħ tagħha. Id-
dispożizzjoni dwar in-notifika tal-bejgħ 
tat-tabakk transkonfinali bid-distanza 
f'din id-Direttiva għandha tapplika 
minkejja l-proċedura ta' notifika 
stabbilita fid-Direttiva 2001/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali 
tas-servizzi minn soċjetà tal-
informazzjoni. Il-bejgħ mill-bogħod ta' 
prodotti tat-tabakk bejn l-intrapriżi u l-
konsumaturi huwa rregolat ulterjorment 
mid-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Mejju 1997 dwar il-protezzjoni tal-
konsumaturi fir-rigward ta' kuntratti li jsiru 
mill-bogħod, li mit-13 ta' Ġunju 2014 se 
tiġi sostitwita mid-Direttiva 2011/83/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-
konsumatur.

(30) Il-bejgħ bl-internet tat-tabakk 
jiffaċilita l-aċċess taż-żgħażagħ għall-
prodotti tat-tabakk u jhedded li jimmina l-
konformità mar-rekwiżiti provduti mil-
leġiżlazzjoni dwar il-kontroll tat-tabakk ta’ 
din id-Direttiva, u għalhekk għandu jkun 
projbit, bi qbil mal-linji gwida ta' 
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ 
Qafas dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk. Il-
bejgħ mill-bogħod ta' prodotti tat-tabakk 
bejn l-intrapriżi u l-konsumaturi huwa 
rregolat ulterjorment mid-
Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 1997 dwar il-
protezzjoni tal-konsumaturi fir-rigward ta' 
kuntratti li jsiru mill-bogħod, li mit-
13 ta' Ġunju 2014 se tiġi sostitwita mid-
Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-
konsumatur.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-bejgħ kollu bl-internet ta' tabakk għandu jkun projbit.  Il-valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni turi li bejgħ transkonfinali bl-internet hu fil-parti kbira tiegħu illeċitu, u l-linji 
gwida għall-Artiklu 13 implimentattiv tal-FCTC jirrakkomandaw il-projbizzjoni tal-bejgħ 
kollu bl-internet.  Il-verifika effettiva tal-età hi ferm diffiċli biex tinkiseb online.

Emenda 180
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza 
tat-tabakk jiffaċilita l-aċċess taż-żgħażagħ 
għall-prodotti tat-tabakk u jhedded li 
jimmina l-konformità mar-rekwiżiti 
provduti mil-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll 
tat-tabakk ta’ din id-Direttiva. Ir-regoli 
komuni dwar is-sistema ta' notifika huma 
meħtieġa biex jiżguraw li din id-Direttiva 
tikseb il-potenzjal sħiħ tagħha. Id-
dispożizzjoni dwar in-notifika tal-bejgħ tat-
tabakk transkonfinali bid-distanza f'din id-
Direttiva għandha tapplika minkejja l-
proċedura ta' notifika stabbilita fid-
Direttiva 2001/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni. Il-bejgħ mill-
bogħod ta' prodotti tat-tabakk bejn l-
intrapriżi u l-konsumaturi huwa rregolat 
ulterjorment mid-Direttiva 97/7/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Mejju 1997 dwar il-protezzjoni tal-
konsumaturi fir-rigward ta' kuntratti li jsiru 
mill-bogħod, li mit-13 ta' Ġunju 2014 se 
tiġi sostitwita mid-Direttiva 2011/83/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-
konsumatur.

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza 
tat-tabakk jiffaċilita l-aċċess taż-żgħażagħ 
għall-prodotti tat-tabakk u jhedded li 
jimmina l-konformità mar-rekwiżiti 
provduti mil-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll 
tat-tabakk ta’ din id-Direttiva. Ir-regoli 
komuni dwar is-sistema ta' notifika huma 
meħtieġa biex jiżguraw li din id-Direttiva 
tikseb il-potenzjal sħiħ tagħha. Permezz 
tar-reviżjoni tad-Direttiva, l-abbozzar tal-
leġiżlazzjoni jibda' bi projbizzjoni totali 
fuq bejgħ bid-distanza. Id-dispożizzjoni 
dwar in-notifika tal-bejgħ tat-tabakk 
transkonfinali bid-distanza f'din id-
Direttiva għandha tapplika minkejja l-
proċedura ta' notifika stabbilita fid-
Direttiva 2001/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni. Il-bejgħ mill-
bogħod ta' prodotti tat-tabakk bejn l-
intrapriżi u l-konsumaturi huwa rregolat 
ulterjorment mid-Direttiva 97/7/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Mejju 1997 dwar il-protezzjoni tal-
konsumaturi fir-rigward ta' kuntratti li jsiru 
mill-bogħod, li mit-13 ta' Ġunju 2014 se 
tiġi sostitwita mid-Direttiva 2011/83/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-
konsumatur.
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Emenda 181
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal direttiva
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Id-Direttiva 2003/33/KE dwar ir-
riklamar u l-patrunaġġ tal-prodotti tat-
tabakk diġà tipprojbixxi d-distribuzzjoni 
libera ta' dawn il-prodotti fil-kuntest tal-
patrunaġġ tal-avvenimenti.   Din id-
Direttiva, li tirregola l-aspetti relatati mal-
preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u 
timmira li tilħaq livell għoli ta' protezzjoni 
tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-konsum tat-
tabakk fost iż-żgħażagħ, testendi l-kamp 
ta' applikazzjoni tal-projbizzjoni fuq id-
distribuzzjoni libera f'postijiet pubbliċi u 
speċifikament tipprojbixxi d-distribuzzjoni 
ta' materjal stampat, ta' kupuni ta' 
skontijiet u ta' offerti speċjali simili fil-
pakketti u fit-tgeżwir.

Or. es

Emenda 182
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 30b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30b) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iżidu l-isforzi tagħhom biex 
jikkontrollaw aktar, jevitaw u jrażżnu l-
kummerċ illegali fil-prodotti tat-tabakk 
manifatturati f'pajjiżi terzi u prodotti 
mingħajr il-kontrolli komprensivi mitluba 
mill-manifatturi Ewropej.  Wasal ukoll iż-
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żmien li nersqu lejn armonizzazzjoni tat-
taxxa fuq il-prodotti tat-tabakk fl-Istati 
Membri kollha tal-UE, biex tkun evitata 
differenza fil-prezzijiet bejn l-istati, 
speċjalment f'żoni transkonfinali, għax 
din taġixxi bħala inċentiv għall-konsum 
tat-tabakk u biex ikun ikkonfermat l-
impenn tal-Istati Membri kollha għall-
għanijiet ta' din id-Direttiva. 

Or. es

Emenda 183
Martina Anderson

Proposta għal direttiva
Premessa 30c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30c) L-Istati Membri japplikaw regoli 
differenti meta jagħtu permess lill-
bejjiegħa bl-imnut u lill-bejjiegħa 
awtorizzati lokalment biex jirriklamaw u 
jesponu prodotti tat-tabakk fil-ħwienet 
tagħhom: Id-dispożizzjonijiet adottati 
f'uħud mill-Istati Membri li jipprojbixxu 
displays fil-punt tal-bejgħ għandhom jiġu 
estiżi u kkunsidrati bħala ta' għajnuna fit-
tnaqqis tal-konsum tat-tabakk fost iż-
żgħażagħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma applikati regoli stretti fl-Istati Membri dwar ir-riklamar ta' prodotti tat-tabakk. L-
industrija tat-tabakk qed issir aktar innovattiva fl-aħħar mezzi ta' riklamar li qed tuża, u qed 
tagħmel id-displays tal-punt tal-bejgħ aktar kreattivi u attraenti. Ir-riċerka turi li d-displays 
tal-punt tal-bejgħ għandhom impatt dirett fuq it-tipjip taż-żgħażagħ. Fejn adottati fl-Istati 
Membri, bħalma hi fl-Irlanda, il-projbizzjon tad-displays tal-punt tal-bejgħ tista' tgħin biex 
titnaqqas l-attrazzjoni għaż-żgħażagħ.
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Emenda 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 30d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30d) Id-distribuzzjoni libera tal-prodotti 
tat-tabakk bħala riklamar promozzjonali, 
li għadha tintuża permezz tal-bejgħ online 
jew tolerata f'xi postijiet pubbliċi f'uħud 
mill-Istati Membri, għandha tkun 
projbita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żgħażagħ huma l-mira primarja tal-kampjanja tar-riklamar li tippromovi prodotti tat-
tabakk li jiġu distribwiti liberament f'postijiet pubbliċi bħal nightclubs jew postijiet ta' 
divertiment oħra. Tali distribuzzjoni promozzjonali ta' prodotti tat-tabakk għandha tkun 
projbita.

Emenda 185
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-prodotti kollha tat-tabakk 
għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
mortalità, morbożità u diżabilità u l-
konsum tagħhom għandu jinżamm limitat. 
Għalhekk, huwa importanti li jiġu 
mmonitorjati l-iżviluppi rigward prodotti 
tat-tabakk innovattivi. L-obbligu ta’ 
notifika għall-prodotti ġodda tat-tabakk 
għandu jiġi impost fuq il-manifatturi u l-
importaturi, mingħajr preġudizzju għas-
setgħa tal-Istati Membri li 
jipprojbixxuhom jew jawtorizzawhom. Il-
Kummissjoni għandha timmonitorja l-
iżviluppi u tippreżenta rapport ħames snin 

(31) Il-prodotti kollha tat-tabakk 
għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
mortalità, morbożità u diżabilità u l-
konsum tagħhom għandu jinżamm limitat. 
L-għan ta' din id-Direttiva hu li jitnaqqas 
it-tipjip u partikolarment jiġu skuraġġiti ż-
żgħażagħ u persuni oħra milli jibdew 
ipejpu. It-twessigħ tas-suq billi jkunu 
permessi prodotti tat-tabakk ġodda 
għandu għalhekk ikun projbit għaliex 
imur kontra l-għan tad-Direttiva.
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wara d-data tat-trapożizzjoni ta' din id-
Direttiva, sabiex jiġi vvalutat jekk humiex 
meħtieġa emendi għal din id-Direttiva.

Or. fi

Emenda 186
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-prodotti kollha tat-tabakk 
għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
mortalità, morbożità u diżabilità u l-
konsum tagħhom għandu jinżamm limitat.
Għalhekk, huwa importanti li jiġu 
mmonitorjati l-iżviluppi rigward prodotti 
tat-tabakk innovattivi. L-obbligu ta’ 
notifika għall-prodotti ġodda tat-tabakk 
għandu jiġi impost fuq il-manifatturi u l-
importaturi, mingħajr preġudizzju għas-
setgħa tal-Istati Membri li 
jipprojbixxuhom jew jawtorizzawhom. Il-
Kummissjoni għandha timmonitorja l-
iżvilupp u tissottometti rapport ħames snin 
wara l-iskadenza tat-traspożizzjoni ta' din 
id-Direttiva, sabiex jiġi vvalutat jekk 
humiex meħtieġa emendi għal din id-
Direttiva.

(31) Il-prodotti kollha tat-tabakk 
għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
mortalità, morbożità u diżabilità u l-
konsum tagħhom għandu jinżamm limitat.
Għalhekk għandha tkun imposta 
projbizzjoni kompleta tal-produzzjoni u l-
bejgħ tal-prodotti kollha tat-tabakk fl-
Unjoni Ewropea kollha.

Or. en

Emenda 187
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Premessa 31
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-prodotti kollha tat-tabakk 
għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
mortalità, morbożità u diżabilità u l-
konsum tagħhom għandu jinżamm limitat. 
Għalhekk, huwa importanti li jiġu 
mmonitorjati l-iżviluppi rigward prodotti 
tat-tabakk innovattivi. L-obbligu ta’ 
notifika għall-prodotti ġodda tat-tabakk 
għandu jiġi impost fuq il-manifatturi u l-
importaturi, mingħajr preġudizzju għas-
setgħa tal-Istati Membri li jipprojbixxuhom 
jew jawtorizzawhom. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja l-iżviluppi u 
tippreżenta rapport ħames snin wara d-data 
tat-trapożizzjoni ta' din id-Direttiva, sabiex 
jiġi vvalutat jekk humiex meħtieġa emendi 
għal din id-Direttiva.

(31) Il-prodotti kollha tat-tabakk 
għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
mortalità, morbożità u diżabilità u l-
konsum tagħhom għandu jinżamm limitat.
Għalhekk, huwa importanti li jiġu 
mmonitorjati l-iżviluppi rigward prodotti 
tat-tabakk innovattivi. L-obbligu ta’ 
notifika għall-prodotti ġodda tat-tabakk 
għandu jiġi impost fuq il-manifatturi u l-
importaturi, mingħajr preġudizzju għas-
setgħa tal-Istati Membri li jipprojbixxuhom 
jew jawtorizzawhom. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja l-iżviluppi u 
tippreżenta rapport ħames snin wara d-data 
tat-trapożizzjoni ta' din id-Direttiva, sabiex 
jiġi vvalutat jekk humiex meħtieġa emendi 
għal din id-Direttiva biex jiġi evitat 
kompletament li jiddaħħlu prodotti ġodda 
tat-tabakk fis-suq.

Or. fi

Emenda 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-prodotti kollha tat-tabakk 
għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
mortalità, morbożità u diżabilità u l-
konsum tagħhom għandu jinżamm limitat. 
Għalhekk, huwa importanti li jiġu 
mmonitorjati l-iżviluppi rigward prodotti 
tat-tabakk innovattivi. L-obbligu ta’ 
notifika għall-prodotti ġodda tat-tabakk 
għandu jiġi impost fuq il-manifatturi u l-
importaturi, mingħajr preġudizzju għas-
setgħa tal-Istati Membri li jipprojbixxuhom 
jew jawtorizzawhom. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja l-iżviluppi u 

(31) Il-prodotti kollha tat-tabakk 
għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
mortalità, morbożità u diżabilità u l-
konsum tagħhom għandu jinżamm limitat. 
Għalhekk, huwa importanti li jiġu 
mmonitorjati l-iżviluppi rigward prodotti 
tat-tabakk innovattivi. L-obbligu ta’ 
notifika għall-prodotti ġodda tat-tabakk 
għandu jiġi impost fuq il-manifatturi u l-
importaturi, mingħajr preġudizzju għas-
setgħa tal-Istati Membri li jipprojbixxuhom 
jew jawtorizzawhom. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja l-iżviluppi u 
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tippreżenta rapport ħames snin wara d-data 
tat-trapożizzjoni ta' din id-Direttiva, sabiex 
jiġi vvalutat jekk humiex meħtieġa emendi 
għal din id-Direttiva.

tippreżenta rapport ħames snin wara d-data 
tat-trapożizzjoni ta' din id-Direttiva, sabiex 
jiġi vvalutat jekk humiex meħtieġa emendi 
għal din id-Direttiva. It-tfal u ż-żgħażagħ 
għandhom ikunu edukati, għaliex dan hu 
l-aktar mod sempliċi u effettiv biex jiġi 
evitat li ż-żgħażagħ ma jitħallewx jibdew 
ipejpu. Għandu jkun ikkunsidrat ukoll il-
ħolqien ta' fond iffinanzjat mill-
manifatturi tal-prodotti tat-tabakk, li 
għandu jintuża biex jinfinanzja kampanji 
kontra t-tipjip. L-Istati Membri għandhom 
jarmonizzaw l-età legali għax-xiri ta' 
prodotti tat-tabakk għal 18-il sena.

Or. pl

Emenda 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-prodotti kollha tat-tabakk 
għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
mortalità, morbożità u diżabilità u l-
konsum tagħhom għandu jinżamm limitat. 
Għalhekk, huwa importanti li jiġu 
mmonitorjati l-iżviluppi rigward prodotti 
tat-tabakk innovattivi. L-obbligu ta’ 
notifika għall-prodotti ġodda tat-tabakk 
għandu jiġi impost fuq il-manifatturi u l-
importaturi, mingħajr preġudizzju għas-
setgħa tal-Istati Membri li jipprojbixxuhom 
jew jawtorizzawhom. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja l-iżvilupp u 
tissottometti rapport ħames snin wara l-
iskadenza tat-traspożizzjoni ta' din id-
Direttiva, sabiex jiġi vvalutat jekk humiex 
meħtieġa emendi għal din id-Direttiva.

(31) Il-prodotti kollha tat-tabakk 
għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
mortalità, morbożità u diżabilità u l-
konsum tagħhom għandu jinżamm limitat. 
Għalhekk, huwa importanti li jiġu 
promossi pjanijiet u kampanji biex 
jedukaw u joħolqu sensibilizzazzjoni dwar 
l-impatt serju fuq is-saħħa mit-tipjip, u li 
jiġu mmonitorjati l-iżviluppi rigward 
prodotti tat-tabakk innovattivi. L-obbligu 
ta’ notifika għall-prodotti ġodda tat-tabakk 
għandu jiġi impost fuq il-manifatturi u l-
importaturi, mingħajr preġudizzju għas-
setgħa tal-Istati Membri li jipprojbixxuhom 
jew jawtorizzawhom. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja l-iżvilupp u 
tissottometti rapport ħames snin wara l-
iskadenza tat-traspożizzjoni ta' din id-
Direttiva, sabiex jiġi vvalutat jekk humiex 
meħtieġa emendi għal din id-Direttiva.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Kampanji ta' edukazzjoni pubblika u ta' sensibilizzazzjoni jkunu ferm aktar effettivi f'termini 
ta' saħħa pubblika milli sempliċement l-applikazzjoni ta' projbizzjoni mingħajr ebda bażi 
xjentifika.

Emenda 190
Theodoros Skylakakis

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-prodotti kollha tat-tabakk 
għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
mortalità, morbożità u diżabilità u l-
konsum tagħhom għandu jinżamm limitat.
Għalhekk, huwa importanti li jiġu 
mmonitorjati l-iżviluppi rigward prodotti 
tat-tabakk innovattivi. L-obbligu ta’ 
notifika għall-prodotti ġodda tat-tabakk 
għandu jiġi impost fuq il-manifatturi u l-
importaturi, mingħajr preġudizzju għas-
setgħa tal-Istati Membri li jipprojbixxuhom 
jew jawtorizzawhom. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja l-iżvilupp u 
tissottometti rapport ħames snin wara l-
iskadenza tat-traspożizzjoni ta' din id-
Direttiva, sabiex jiġi vvalutat jekk humiex 
meħtieġa emendi għal din id-Direttiva.

(31) Il-prodotti kollha tat-tabakk 
għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
mortalità, morbożità u diżabilità u l-
konsum tagħhom għandu jinżamm limitat.
Għalhekk, huwa importanti li jiġu 
mmonitorjati l-iżviluppi rigward prodotti 
tat-tabakk innovattivi. L-obbligu ta’ 
notifika għall-prodotti ġodda tat-tabakk 
għandu jiġi impost fuq il-manifatturi u l-
importaturi, mingħajr preġudizzju għas-
setgħa tal-Istati Membri li jipprojbixxuhom 
jew jawtorizzawhom. B'hekk, l-Istati 
Membri għandhom jikkunsidraw il-
possibbiltà li prodotti ġodda tat-tabakk 
jista' jkollhom impatt negattiv fuq is-
saħħa ġenerali tal-popolazzjoni jew il-
possibbiltà li prodotti ġodda tat-tabakk 
jistgħu jillimitaw il-ħsara għas-saħħa 
ġenerali tal-popolazzjoni bis-sostituzzjoni 
bil-massa ta' prodotti użati minn dawk li 
jpejpu u mill-użu insinifikanti ta' dawn il-
prodotti minn persuni li ma jpejpux. Il-
Kummissjoni għandha timmonitorja l-
iżvilupp, filwaqt li żżomm f'moħħha ż-
żewg possibbiltajiet, u tissottometti rapport 
ħames snin wara l-iskadenza tat-
traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva, sabiex 
jiġi vvalutat jekk humiex meħtieġa emendi 
għal din id-Direttiva.
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Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju għall-ħruġ ta' awtorizzazzjoni tal-kummerċ għal prodotti ġodda tat-tabakk għandu 
jkun l-impatt fuq is-saħħa ġenerali, sabiex jiġu inkoraġġiti l-prodotti li jkollhom possibbiltà 
serja ta' tnaqqis tal-impatt negattiv fuq is-saħħa tal-popolazzjoni b'mod ġenerali.

Emenda 191
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
indaqs, il-prodotti tat-tabakk innovattivi, li 
huma prodotti tat-tabakk skont it-tifsira ta' 
din id-Direttiva, għandhom jirrispettaw ir-
rekwiżiti stipulati f'din id-Direttiva.

(32) Jagħmel ħsara u hu bla użu għal 
prodotti tat-tabakk innovattivi, li huma 
prodotti tat-tabakk skont it-tifsira ta' din id-
Direttiva, li jidħlu fis-suq. Mhux ġustifikat 
għalhekk li jingħata permess lill-prodotti 
tat-tabakk ġodda li jidħlu fis-suq u li 
jkunu approvati. L-għoti tal-permess lill-
prodotti tat-tabakk ġodda hu f'konflitt 
mal-għan fundamentali tad-Direttiva ta' 
tnaqqis tal-użu tal-prodotti tat-tabakk.

Or. fi

Emenda 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Il-prodotti li fihom in-nikotina 
jinbiegħu fis-suq tal-Unjoni. L-approċċi 
regolatorji differenti meħuda mill-Istati 
Membri biex jindirizzaw it-tħassib dwar 
is-saħħa u s-sikurezza marbuta ma’ dawn 
il-prodotti, għandhom impatt negattiv fuq 
il-funzjonament tas-suq intern, b’mod 
partikolari meta wieħed jikkunsidra li 

(33) Il-prodotti li fihom in-nikotina 
jinbiegħu fis-suq tal-Unjoni. Madankollu, 
l-Istati Membri użaw approċċi regolatorji 
differenti li qed idgħajfu s-suq intern, 
b'mod partikolari meta jitqies li dawn il-
prodotti huma suġġetti għal bejgħ 
sinifikanti transkonfinali bid-distanza 
inkluż permezz tal-internet. Jeħtieġ li jkun 
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dawn il-prodotti huma soġġetti għal bejgħ 
transfkonfinali mill-bogħod sinifikanti 
inkluż permezz tal-internet.

hemm regoli armonizzati, u minħabba l-
potenzjal li għandhom dawn il-prodotti 
biex inaqqsu l-ħsara, għandu jkun hemm 
reġim regolatorju sempliċi li jiggarantixxi 
s-sikurezza u l-kwalità, li jkun triq tan-
nofs bejn ir-regolamentazzjoni tal-
mediċini u r-regoli dwar it-tabakk.

Or. en

Emenda 193
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Il-prodotti li fihom in-nikotina 
jinbiegħu fis-suq tal-Unjoni. L-approċċi 
regolatorji differenti meħuda mill-Istati 
Membri biex jindirizzaw it-tħassib dwar is-
saħħa u s-sikurezza marbuta ma’ dawn il-
prodotti, għandhom impatt negattiv fuq il-
funzjonament tas-suq intern, b’mod 
partikolari meta wieħed jikkunsidra li dawn 
il-prodotti huma soġġetti għal bejgħ 
transfkonfinali mill-bogħod sinifikanti 
inkluż permezz tal-internet.

(33) Il-prodotti li fihom in-nikotina qed 
jinbiegħu fis-suq tal-Unjoni fi kwantitajiet 
li qed jiżdiedu, is-sigaretti elettroniċi, li 
qed jaslu f'ħafna varjetajiet differenti 
b'karatteristiċi tekniċi varji, qed ikunu 
partikolarment popolari. Din id-diversità 
tagħmilha aktar diffiċli biex jiġu definiti 
fil-liġi, u dan ifisser li japplikaw għalihom 
diversi reġimi legali Ewropej differenti 
jiddependi fuq jekk l-iskop tagħhom 
huwiex biex jgħinu lill-persuni jieqfu mit-
titpjip jew jekk fihomx sustanzi ta' 
dipendenza bħan-nikotina jew sustanzi 
kimiċi tossiċi.  
L-approċċi regolatorji differenti meħuda 
mill-Istati Membri biex jindirizzaw it-
tħassib possibbli dwar is-saħħa u s-
sikurezza marbuta ma’ dawn il-prodotti 
ġodda, li ilhom fis-suq tal-UE għal aktar 
minn 10 snin, għandhom impatt negattiv 
fuq il-funzjonament tas-suq intern, b’mod 
partikolari meta wieħed jikkunsidra li dawn 
il-prodotti huma soġġetti għal bejgħ 
transfkonfinali mill-bogħod sinifikanti 
inkluż permezz tal-internet.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Dawn il-prodotti ġodda li fihom in-nikotina għandhom ikunu ppreżentati b'mod aktar 
oġġettiv, minħabba li għalkemm il-kwalità u s-sikurezza huma garantiti kompletament, hemm 
ħaġa waħda ċerta: huma inqas tossiċi, u għalhekk jippreżentaw risku aktar baxx għas-saħħa, 
mis-sigaretti standard jew mit-tabakk tal-brim.

Emenda 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Il-prodotti li fihom in-nikotina 
jinbiegħu fis-suq tal-Unjoni. L-approċċi 
regolatorji differenti meħuda mill-Istati 
Membri biex jindirizzaw it-tħassib dwar is-
saħħa u s-sikurezza marbuta ma’ dawn il-
prodotti, għandhom impatt negattiv fuq il-
funzjonament tas-suq intern, b’mod 
partikolari meta wieħed jikkunsidra li dawn 
il-prodotti huma soġġetti għal bejgħ 
transfkonfinali mill-bogħod sinifikanti 
inkluż permezz tal-internet.

(33) Il-prodotti mhux tat-tabakk li fihom 
in-nikotina jinbiegħu fis-suq tal-Unjoni. L-
approċċi regolatorji differenti meħuda mill-
Istati Membri biex jindirizzaw it-tħassib 
dwar is-saħħa u s-sikurezza marbuta ma’ 
dawn il-prodotti, għandhom impatt negattiv 
fuq il-funzjonament tas-suq intern, b’mod 
partikolari meta wieħed jikkunsidra li dawn 
il-prodotti huma soġġetti għal bejgħ 
transfkonfinali mill-bogħod sinifikanti 
inkluż permezz tal-internet.

Or. it

Emenda 195
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Il-prodotti li fihom in-nikotina 
jinbiegħu fis-suq tal-Unjoni. L-approċċi 
regolatorji differenti meħuda mill-Istati 
Membri biex jindirizzaw it-tħassib dwar is-
saħħa u s-sikurezza marbuta ma’ dawn il-
prodotti, għandhom impatt negattiv fuq il-

(33) Il-prodotti li fihom in-nikotina 
jinbiegħu fis-suq tal-Unjoni. L-approċċi 
regolatorji differenti meħuda mill-Istati 
Membri biex jindirizzaw it-tħassib dwar is-
saħħa u s-sikurezza marbuta ma’ dawn il-
prodotti, għandhom impatt negattiv fuq il-
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funzjonament tas-suq intern, b’mod 
partikolari meta wieħed jikkunsidra li dawn 
il-prodotti huma soġġetti għal bejgħ 
transfkonfinali mill-bogħod sinifikanti 
inkluż permezz tal-internet.

funzjonament tas-suq intern, b’mod 
partikolari meta wieħed jikkunsidra li dawn 
il-prodotti huma soġġetti għal bejgħ 
transfkonfinali mill-bogħod sinifikanti 
inkluż permezz tal-internet. Is-sigaretti 
elettroniċi, li permezz tagħhom in-
nikotina hi assorbita fil-ġisem flimkien 
mal-arja min-nifs, għandhom jiġu ttrattati 
l-istess bħal sorsi oħra ta' nikotina 
assorbiti fil-ġisem mill-arja permezz tan-
nifs.

Or. fi

Emenda 196
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Il-prodotti li fihom in-nikotina 
jinbiegħu fis-suq tal-Unjoni. L-approċċi 
regolatorji differenti meħuda mill-Istati 
Membri biex jindirizzaw it-tħassib dwar is-
saħħa u s-sikurezza marbuta ma’ dawn il-
prodotti, għandhom impatt negattiv fuq il-
funzjonament tas-suq intern, b’mod 
partikolari meta wieħed jikkunsidra li dawn 
il-prodotti huma soġġetti għal bejgħ 
transfkonfinali mill-bogħod sinifikanti 
inkluż permezz tal-internet.

(33) Il-prodotti li fihom in-nikotina 
jinbiegħu fis-suq tal-Unjoni. L-approċċi 
regolatorji differenti meħuda mill-Istati 
Membri biex jindirizzaw it-tħassib dwar is-
saħħa u s-sikurezza marbuta ma’ dawn il-
prodotti, għandhom impatt negattiv fuq il-
funzjonament tas-suq intern, b’mod 
partikolari meta wieħed jikkunsidra li dawn 
il-prodotti huma soġġetti għal bejgħ 
transfkonfinali mill-bogħod sinifikanti 
inkluż permezz tal-internet.

L-Istati Membri jiġbru ammont 
sustanzjali ta' introjtu mit-taxxi mill-
produzzjoni u l-bejgħ tal-prodotti kollha 
tat-tabakk u għalhekk l-Istati Membri 
għandhom ikunu inkoraġġiti sew li jonfqu 
dak l-introjtu direttament fuq il-kura tas-
saħħa u fuq kampanji ta' informazzjoni 
biex jinfurmaw liċ-ċittadini żgħażagħ 
dwar ir-riskji ewlenin tas-saħħa mit-tipjip. 

Or. en
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Emenda 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Qabel ma l-prodotti tagħhom jistgħu 
jkunu awtorizzati għall-
kummerċjalizzazzjoni, il-produtturi u d-
distributuri tas-sigaretti elettroniċi 
għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet 
superviżorji b'dikjarazzjoni eżatta tal-
ingredjenti essenzjali tal-prodotti tagħhom 
(f'termini ta' purità, impurità u stabbiltà), 
li għandha tkun viżibbli fuq l-ippakkjar bi 
qbil mad-Direttiva 2001/95/KE dwar is-
sigurtà ġenerali tal-prodotti;
dejta xjentifikament affidabbli dwar in-
nuqqas ta' tossiċità tas-sigaretti elettroniċi 
hi wkoll essenzjali fl-interess kemm tal-
konsumatur u kemm tal-manifattur jew 
id-distributur; il-Kummissjoni, għalhekk, 
se titlob opinjoni lill-Kumitat Xjentifiku 
dwar ir-Riskji Emerġenti għas-Saħħa u 
dawk Identifikati Reċentement 
(SCENIHR) fi żmien 24 xahar mid-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Rapport komprensiv dwar is-sikurezza fir-rigward ta' tipi differenti ta' sigaretti elettroniċi 
attwalment disponibbli fis-suq (li ta' spiss huma barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' 
kwalunkwe regolament) għandu jitfassal mill-Kummissjoni u mill-kumitati xjentifiċi tagħha 
malajr kemm jista' jkun. 

Emenda 198
Renate Sommer

Proposta għal direttiva
Premessa 34
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ 
prodotti mediċinali għall-użu mill-
bniedem tipprovdi qafas legali biex jiġu 
vvalutati l-kwalità, is-sikurezza u l-
effikaċja tal-prodotti mediċinali inklużi l-
prodotti li fihom in-nikotina. Għadd 
sinifikanti ta' prodotti li fihom in-nikotina 
diġà ġew awtorizzati skont dan ir-reġim 
regolatorju. L-awtorizzazzjoni tqis il-
kontenut ta' nikotina tal-prodott in 
kwistjoni. Jekk il-prodotti li fihom in-
nikotina, li l-kontenut ta' nikotina 
tagħhom ikun ugwali jew jaqbeż il-
kontenut ta' prodott li fih in-nikotina 
awtorizzat preċedentement skont id-
Direttiva 2001/83/KE, ikunu suġġetti 
għall-istess qafas legali, dan jiċċara s-
sitwazzjoni legali, ineħħi d-differenzi bejn 
il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, jiżgura 
trattament indaqs tal-prodotti kollha li 
fihom in-nikotina li jistgħu jintużaw għal 
skopijiet ta' waqfien mit-tipjip u joħloq 
inċentivi għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
waqfien mit-tipjip. Dan għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/83/KE għal prodotti 
koperti b’din id-Direttiva jekk il-
kundizzjonijiet stipulati bid-Direttiva 
2001/83/KE jiġu sodisfatti.

imħassar

Or. de

Emenda 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta għal direttiva
Premessa 34
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
tipprovdi qafas legali biex jiġu vvalutati l-
kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja tal-
prodotti mediċinali inklużi l-prodotti li 
fihom in-nikotina. Għadd sinifikanti ta' 
prodotti li fihom in-nikotina diġà ġew 
awtorizzati skont dan ir-reġim regolatorju.
L-awtorizzazzjoni tqis il-kontenut ta' 
nikotina tal-prodott in kwistjoni. Jekk il-
prodotti li fihom in-nikotina, li l-kontenut 
ta' nikotina tagħhom ikun ugwali jew 
jaqbeż il-kontenut ta' prodott li fih in-
nikotina awtorizzat preċedentement skont 
id-Direttiva 2001/83/KE, ikunu suġġetti 
għall-istess qafas legali, dan jiċċara s-
sitwazzjoni legali, ineħħi d-differenzi bejn 
il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, jiżgura 
trattament indaqs tal-prodotti kollha li 
fihom in-nikotina li jistgħu jintużaw għal 
skopijiet ta' waqfien mit-tipjip u joħloq 
inċentivi għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
waqfien mit-tipjip. Dan għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/83/KE għal prodotti 
koperti b’din id-Direttiva jekk il-
kundizzjonijiet stipulati bid-Direttiva 
2001/83/KE jiġu sodisfatti.

(34) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
tipprovdi qafas legali biex jiġu vvalutati l-
kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja tal-
prodotti mediċinali inklużi l-prodotti li 
fihom in-nikotina li jsostnu li għandhom 
proprjetajiet li huma ta' benefiċċju għas-
saħħa tal-bniedem. Għadd sinifikanti ta' 
prodotti li fihom in-nikotina li 
jippreżentaw dawn it-tipi ta' 
affermazzjonijiet diġà ġew awtorizzati 
skont dan ir-reġim regolatorju. L-Istati 
Membri huma obbligati jiżguraw li l-
prodotti li fihom in-nikotina li ma jaqgħux 
taħt id-Direttiva 2001/83/KE u li tqiegħdu 
fis-suq komuni jikkonformaw mal-
leġiżlazzjoni xierqa elenkata fl-Anness IV 
[ġdid].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tiċċara li għandu jittieħded approċċ li fih 'żewġ metodi' dwar il-prodotti li fihom in-nikotina. 
Dawk li ma jaqgħux taħt id-Direttiva 2001/83/KE jkollhom jikkonformaw mal-firxa wiesgħa 
ta' leġiżlazzjoni elenekata fl-Anness IV [ġdid].

Emenda 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova
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Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
tipprovdi qafas legali biex jiġu vvalutati l-
kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja tal-
prodotti mediċinali inklużi l-prodotti li 
fihom in-nikotina. Għadd sinifikanti ta' 
prodotti li fihom in-nikotina diġà ġew 
awtorizzati skont dan ir-reġim regolatorju. 
L-awtorizzazzjoni tqis il-kontenut ta' 
nikotina tal-prodott in kwistjoni. Jekk il-
prodotti li fihom in-nikotina, li l-kontenut 
ta' nikotina tagħhom ikun ugwali jew 
jaqbeż il-kontenut ta' prodott li fih in-
nikotina awtorizzat preċedentement skont 
id-Direttiva 2001/83/KE, ikunu suġġetti 
għall-istess qafas legali, dan jiċċara s-
sitwazzjoni legali, ineħħi d-differenzi bejn 
il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, jiżgura 
trattament indaqs tal-prodotti kollha li 
fihom in-nikotina li jistgħu jintużaw għal 
skopijiet ta' waqfien mit-tipjip u joħloq 
inċentivi għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
waqfien mit-tipjip. Dan għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/83/KE għal prodotti 
koperti b’din id-Direttiva jekk il-
kundizzjonijiet stipulati bid-Direttiva 
2001/83/KE jiġu sodisfatti.

(34) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
tipprovdi qafas legali biex jiġu vvalutati l-
kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja tal-
prodotti mediċinali inklużi l-prodotti li 
fihom in-nikotina. Għadd sinifikanti ta' 
prodotti li fihom in-nikotina diġà ġew 
awtorizzati skont dan ir-reġim regolatorju. 
L-awtorizzazzjoni tqis il-kontenut ta' 
nikotina tal-prodott inkwistjoni. 
Madankollu, ġie ppruvat li hu ferm 
diffiċli li jitkejjel l-ammont ta' nikotina, 
għaliex jiddependi fuq il-prodotti u kif 
dawn jintużaw. Għalhekk, jekk il-prodotti 
kollha li fihom in-nikotina,
indipendentement mill-kontentut ta' 
nikotina, ikunu suġġetti għad-
Direttiva 2001/83/KE, dan jiċċara s-
sitwazzjoni legali, ineħħi d-differenzi bejn 
il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, jiżgura 
trattament indaqs tal-prodotti kollha li 
fihom in-nikotina li jistgħu jintużaw għal 
skopijiet ta' waqfien mit-tipjip u joħloq 
inċentivi għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
waqfien mit-tipjip. Dan għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/83/KE għal prodotti 
koperti b’din id-Direttiva jekk il-
kundizzjonijiet stipulati bid-
Direttiva 2001/83/KE jiġu sodisfatti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-unika ġustifikazzjoni li tippermetti l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti li fihom in-nikotina 
(NCPs) hi dik li għandha l-għan li twassal għall-waqfien. Hu ferm diffiċli li jiġi evalwat l-
ammont ta' nikotina ta' NCPs. Użu intens ta' NCPs b'livell baxx ta' nikotina xorta jista' 
jwassal għal teħid ta' ammont sinifikanti ta' nikotina.  Hu xieraq li l-NCPs kollha jkunu 
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suġġetti għal-leġiżlazzjoni farmaċewtika. Dan jiżgura l-kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja ta' 
NCPs, kif ukoll kundizzjonijiet indaqs għall-prodotti kollha li fihom in-nikotina.

Emenda 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
tipprovdi qafas legali biex jiġu vvalutati l-
kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja tal-
prodotti mediċinali inklużi l-prodotti li 
fihom in-nikotina. Għadd sinifikanti ta' 
prodotti li fihom in-nikotina diġà ġew 
awtorizzati skont dan ir-reġim regolatorju. 
L-awtorizzazzjoni tqis il-kontenut ta' 
nikotina tal-prodott in kwistjoni. Jekk il-
prodotti li fihom in-nikotina, li l-kontenut 
ta' nikotina tagħhom ikun ugwali jew 
jaqbeż il-kontenut ta' prodott li fih in-
nikotina awtorizzat preċedentement skont 
id-Direttiva 2001/83/KE, ikunu suġġetti 
għall-istess qafas legali, dan jiċċara s-
sitwazzjoni legali, ineħħi d-differenzi bejn 
il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, jiżgura
trattament indaqs tal-prodotti kollha li 
fihom in-nikotina li jistgħu jintużaw għal 
skopijiet ta' waqfien mit-tipjip u joħloq
inċentivi għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
waqfien mit-tipjip. Dan għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/83/KE għal prodotti 
koperti b’din id-Direttiva jekk il-
kundizzjonijiet stipulati bid-Direttiva 
2001/83/KE jiġu sodisfatti.

(34) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
tipprovdi qafas legali biex jiġu vvalutati l-
kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja tal-
prodotti mediċinali inklużi l-prodotti li 
fihom in-nikotina. Għadd sinifikanti ta' 
prodotti li fihom in-nikotina diġà ġew 
awtorizzati skont dan ir-reġim regolatorju. 
L-awtorizzazzjoni tqis il-kontenut ta' 
nikotina tal-prodott inkwistjoni. L-
esklużjoni mill-kamp ta' applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva ta' prodotti mhux tat-
tabakk li fihom in-nikotina, awtorizzati
skont id-Direttiva 2001/83/KE, tiċċara s-
sitwazzjoni legali, tneħħi d-differenzi bejn 
il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, tiżgura
trattament indaqs tal-prodotti kollha li 
fihom in-nikotina li jistgħu jintużaw għal 
skopijiet ta' waqfien mit-tipjip u toħloq 
inċentivi għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
waqfien mit-tipjip. Dan għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/83/KE għal prodotti 
koperti b’din id-Direttiva jekk il-
kundizzjonijiet stipulati bid-
Direttiva 2001/83/KE jiġu sodisfatti.

Or. it

(Ara l-emendi għall-Artikolu 18)
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Emenda 202
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
tipprovdi qafas legali biex jiġu vvalutati l-
kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja tal-
prodotti mediċinali inklużi l-prodotti li 
fihom in-nikotina. Għadd sinifikanti ta' 
prodotti li fihom in-nikotina diġà ġew 
awtorizzati skont dan ir-reġim regolatorju. 
L-awtorizzazzjoni tqis il-kontenut ta' 
nikotina tal-prodott in kwistjoni. Jekk il-
prodotti li fihom in-nikotina, li l-kontenut 
ta' nikotina tagħhom ikun ugwali jew 
jaqbeż il-kontenut ta' prodott li fih in-
nikotina awtorizzat preċedentement skont 
id-Direttiva 2001/83/KE, ikunu suġġetti 
għall-istess qafas legali, dan jiċċara s-
sitwazzjoni legali, ineħħi d-differenzi bejn 
il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, jiżgura 
trattament indaqs tal-prodotti kollha li 
fihom in-nikotina li jistgħu jintużaw għal 
skopijiet ta' waqfien mit-tipjip u joħloq 
inċentivi għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
waqfien mit-tipjip. Dan għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/83/KE għal prodotti 
koperti b’din id-Direttiva jekk il-
kundizzjonijiet stipulati bid-Direttiva 
2001/83/KE jiġu sodisfatti.

(34) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
tipprovdi qafas legali biex jiġu vvalutati l-
kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja tal-
prodotti mediċinali inklużi ċerti prodotti li 
fihom in-nikotina. Għadd sinifikanti ta' 
prodotti li fihom in-nikotina diġà ġew 
awtorizzati skont dan ir-reġim regolatorju. 
L-awtorizzazzjoni tqis il-kontenut ta' 
nikotina tal-prodott inkwistjoni. F'każ li 
jsir użu simili minnhom, jekk il-prodotti li 
fihom in-nikotina, li l-kontenut ta' nikotina 
tagħhom ikun ugwali jew jaqbeż il-
kontenut ta' prodott li fih in-nikotina 
awtorizzat preċedentement skont id-
Direttiva 2001/83/KE, ikunu suġġetti għall-
istess qafas legali, dan jiċċara s-sitwazzjoni 
legali, ineħħi d-differenzi bejn il-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali, jiżgura 
trattament indaqs tal-prodotti kollha li 
fihom in-nikotina li jistgħu jintużaw għal 
skopijiet ta' waqfien mit-tipjip u joħloq 
inċentivi għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
waqfien mit-tipjip. Dan għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/83/KE għal prodotti 
koperti b’din id-Direttiva jekk il-
kundizzjonijiet stipulati bid-Direttiva 
2001/83/KE jiġu sodisfatti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-differenzi sottili huma importanti ħafna hawn. Huma biss ċerti prodotti koperti mill-
Artikolu 18 li fihom l-ammont tajjeb ta' nikotina li għandhom jiġu kkunsidrati bħala prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem kif definit fid-Direttiva 2001/83/KE u li l-
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kummerċjalizzazzjoni tagħhom għandha tkun suġġetta għal awtorizzazzjoni minn qabel. 
Prodotti oħra koperti mill-Artikolu 18 għandhom jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni kemm tad-
Direttiva 2011/95/KE dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti u kemm tad-Direttiva 2001/83/KE 
dwar mezzi mediċi.

Emenda 203
Theodoros Skylakakis

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
tipprovdi qafas legali biex jiġu vvalutati l-
kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja tal-
prodotti mediċinali inklużi l-prodotti li 
fihom in-nikotina. Għadd sinifikanti ta' 
prodotti li fihom in-nikotina diġà ġew 
awtorizzati skont dan ir-reġim regolatorju.
L-awtorizzazzjoni tqis il-kontenut ta' 
nikotina tal-prodott in kwistjoni. Jekk il-
prodotti li fihom in-nikotina, li l-kontenut 
ta' nikotina tagħhom ikun ugwali jew 
jaqbeż il-kontenut ta' prodott li fih in-
nikotina awtorizzat preċedentement skont 
id-Direttiva 2001/83/KE, ikunu suġġetti 
għall-istess qafas legali, dan jiċċara s-
sitwazzjoni legali, ineħħi d-differenzi bejn 
il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, jiżgura 
trattament indaqs tal-prodotti kollha li 
fihom in-nikotina li jistgħu jintużaw għal 
skopijiet ta' waqfien mit-tipjip u joħloq 
inċentivi għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
waqfien mit-tipjip. Dan għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/83/KE għal prodotti 
koperti b’din id-Direttiva jekk il-
kundizzjonijiet stipulati bid-Direttiva 
2001/83/KE jiġu sodisfatti.

(34) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
tipprovdi qafas legali biex jiġu vvalutati l-
kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja tal-
prodotti mediċinali inklużi l-prodotti li 
fihom in-nikotina. Għadd sinifikanti ta' 
prodotti li fihom in-nikotina diġà ġew 
awtorizzati skont dan ir-reġim regolatorju.
Madankollu, huwa neeċessarju li dawn 
jiġu differenzjati minn prodotti mhux 
farmaċewtiċi li fihom in-nikotina 
intenzjonati għal dawk li jpejpu li l-użu 
tagħhom primarjament mhuwiex li 
jwaqqfu l-użu tat-tabakk iżda li jieħdu 
post prodotti tat-tabakk eżistenti u li l-
impatt fuq is-saħħa ġenerali tal-
popolazzjoni hija differenti ħafna minn 
dak ta' prodotti tat-tabakk eżistenti. L-
awtorizzazzjoni tqis il-kontenut ta' nikotina 
tal-prodott inkwistjoni. Jekk il-prodotti li 
fihom in-nikotina, li l-kontenut ta' nikotina 
tagħhom ikun ugwali jew jaqbeż il-
kontenut ta' prodott li fih in-nikotina 
awtorizzat preċedentement skont id-
Direttiva 2001/83/KE, ikunu suġġetti għall-
istess qafas legali, dan jiċċara s-sitwazzjoni 
legali, ineħħi d-differenzi bejn il-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali, jiżgura 
trattament indaqs tal-prodotti kollha li 
fihom in-nikotina li jistgħu jintużaw għal 
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skopijiet ta' waqfien mit-tipjip u joħloq 
inċentivi għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
waqfien mit-tipjip. Dan għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/83/KE għal prodotti 
koperti b’din id-Direttiva jekk il-
kundizzjonijiet stipulati bid-
Direttiva 2001/83/KE jiġu sodisfatti.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Prodotti li fihom in-nikotina li huma intenzjonati għal dawk li jpejpu u huma intiżi li 
jagħmluha aktar faċli li jinqata' t-tipjip, għandhom jiġu ttrattati b'mod differenti minn 
prodotti mhux farmaċewtiċi li l-għan prinċipali tagħhom huwa li jieħdu post prodotti tat-
tabakk eżistenti li huma ħafna aktar dannużi.

Emenda 204
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Il-prodotti kollha li fihom in-
nikotina għandhom jiġu ttrattati bl-istess 
mod. Dawn għandhom jiġu rregolati jew 
minn din id-Direttiva, jew fil-każ ta' dożi 
kbar użati għal skopijiet mediċinali, mil-
leġiżlazzjoni dwar il-mediċini tal-Istat 
Membru. Il-leġiżlazzjoni dwar il-mediċini 
tal-Istat Membru għandha tiddefinixxi l-
limiti tal-użu mediċinali tan-nikotina 
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Fid-
definizzjoni tal-kontenut tan-nikotina, il-
kwantitajiet ta' nikotina għandhom jiġu 
kkalkolati bħala doża ta' kuljum u fid-
dawl tal-akbar doża.

Or. fi
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Emenda 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Id-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettjar 
għandhom jiġu introdotti għal prodotti li 
fihom in-nikotina taħt il-limiti stabbiliti 
f’din id-Direttiva, b'mod li jattiraw l-
attenzjoni tal-konsumaturi għar-riskji 
potenzjali għas-saħħa.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija marbuta mal-emenda li tagħmel il-prodotti manufatturati kollha li fihom in-nikotina, 
suġġetti għal-leġiżlazzjoni farmaċewtika. Meta l-prodotti kollha li fihom in-nikotina jkunu 
regolati bħala prodotti mediċinali irrispettivament mill-konċentrazzjoni tan-nikotina li fihom, 
din il-klawsola dwar l-ittikkettjar ma tibqax tapplika.

Emenda 206
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Id-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettjar 
għandhom jiġu introdotti għal prodotti li 
fihom in-nikotina taħt il-limiti stabbiliti 
f’din id-Direttiva, b'mod li jattiraw l-
attenzjoni tal-konsumaturi għar-riskji 
potenzjali għas-saħħa.

(35) Id-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettjar 
għandhom jiġu introdotti għal prodotti li 
fihom in-nikotina taħt il-limiti stabbiliti 
f’din id-Direttiva, b'mod li jattiraw l-
attenzjoni tal-konsumaturi għar-riskji 
potenzjali għas-saħħa. L-ittikkettjar fuq il-
pakketti għandu jikkorrispondi mat-
twissijiet bl-istampi u l-ittikkettjar fuq il-
pakketti mitluba għall-prodotti tat-tabakk 
f'din id-Direttiva.

Or. fi
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Emenda 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Id-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettjar 
għandhom jiġu introdotti għal prodotti li 
fihom in-nikotina taħt il-limiti stabbiliti 
f’din id-Direttiva, b'mod li jattiraw l-
attenzjoni tal-konsumaturi għar-riskji 
potenzjali għas-saħħa.

(35) Id-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettjar 
għandhom jiġu introdotti għal prodotti li 
fihom in-nikotina li jaqgħu barra mill-
kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 2001/83/KE, b'mod li jattiraw l-
attenzjoni tal-konsumaturi għar-riskji 
potenzjali għas-saħħa, u l-Istati Membri 
għandhom ikunu obbligati jiżguraw li r-
limiti nazzjonali b'rabta mal-età għax-xiri 
ta' prodotti li fihom in-nikotina jinżammu 
konformi ma' dawk għall-bejgħ ta' 
prodotti tat-tabakk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jinżammu kundizzjonijiet ugwali bejn il-limiti b'rabta mal-età għall-bejgħ ta' 
prodotti li fihom in-nikotina u ta' prodotti tat-tabakk, biex il-minorenni jiġu skoraġġuti milli 
jibdew jagħmlu użu minn dawn il-prodotti għall-ewwel darba.

Emenda 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Id-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettjar 
għandhom jiġu introdotti għal prodotti li 
fihom in-nikotina taħt il-limiti stabbiliti 
f’din id-Direttiva, b'mod li jattiraw l-
attenzjoni tal-konsumaturi għar-riskji 
potenzjali għas-saħħa.

(35) Id-dispożizzjonijiet dwar l-
ingredjenti, l-ittikkettjar u d-deskrizzjoni 
għandhom jiġu introdotti għal prodotti 
mhux tat-tabakk li fihom in-nikotina 
koperti minn din id-Direttiva sabiex tiġi 
attirata l-attenzjoni tal-konsumaturi għar-
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riskji għas-saħħa.

Or. it

(Ara l-emendi għall-Artikolu 18)

Emenda 209
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) 'prodott b'riskju ridott' tfisser 
kwalunkwe prodott li fih it-tabakk li, meta 
kummerċjalizzat, inaqqas b'mod 
sinifikanti r-riskju ta' mard assoċjat mal-
konsum ta' prodotti tat-tabakk 
konvenzjonali. Prodott li jintuża sabiex 
jiġi kkurat il-vizzju tal-konsum tat-tabakk, 
inkluż il-waqfien, mhuwiex prodott 
b'riskju ridott jekk ikun ġie approvat 
bħala prodott mediċinali.

Or. pt

Emenda 210
Renate Sommer

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din 
id-Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-format tar-rappurtar tal-ingredjenti u 
d-determinazzjoni ta' prodotti b'aromi 
karatterizzanti jew b'livelli miżjuda ta' 
tossiċità u effett ta' dipendenza u l-
metodoloġija biex jiġi determinat jekk l-
prodott tat-tabakk għandux aroma 
karatterizzanti, għandhom jiġu kkonferiti 

imħassar
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setgħat ta' implimentazzjoni lill-
Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

Or. de

Emenda 211
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-
format tar-rappurtar tal-ingredjenti u d-
determinazzjoni ta' prodotti b'aromi 
karatterizzanti jew b'livelli miżjuda ta' 
tossiċità u effett ta' dipendenza u l-
metodoloġija biex jiġi determinat jekk l-
prodott tat-tabakk għandux aroma 
karatterizzanti, għandhom jiġu kkonferiti 
setgħat ta' implimentazzjoni lill-
Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

(37) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-
format tar-rappurtar tal-ingredjenti u d-
determinazzjoni ta' prodotti b'livelli 
miżjuda ta' tossiċità u effett ta' dipendenza, 
għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawn 
is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont 
ir-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. cs

Emenda 212
Jarosław Kalinowski

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-
format tar-rappurtar tal-ingredjenti u d-

(37) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-
format tar-rappurtar tal-ingredjenti, 
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determinazzjoni ta' prodotti b'aromi 
karatterizzanti jew b'livelli miżjuda ta' 
tossiċità u effett ta' dipendenza u l-
metodoloġija biex jiġi determinat jekk l-
prodott tat-tabakk għandux aroma 
karatterizzanti, għandhom jiġu kkonferiti 
setgħat ta' implimentazzjoni lill-
Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawn 
is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont 
ir-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Sigaretti b'riħa u togħma karatterizzanti saru popolari (jiġifieri jammontaw għal sehem 
sinifikanti tas-suq tal-prodotti tat-tabakk) f'għadd żgħir ta' Stati Membri tal-UE. F'pajjiżi 
oħra, il-popolarità tas-sigaretti mħawra hija negliġibbli, filwaqt li f'pajjiżi oħra hija 
ineżistenti. Għalhekk, il-miżuri proposti mill-Kummissjoni jolqtu l-aktar lis-swieq ta' pajjiżi 
fejn is-sigaretti mħawra huma l-aktar popolari, filwaqt li prattikament ma jkollhom l-ebda 
effett fuq is-swieq ta' Stati Membri oħra. Din il-miżura hija sproporzjonata u, bħala tali, 
għandha titneħħa.

Emenda 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-
format tar-rappurtar tal-ingredjenti u d-
determinazzjoni ta' prodotti b'aromi 
karatterizzanti jew b'livelli miżjuda ta' 
tossiċità u effett ta' dipendenza u l-
metodoloġija biex jiġi determinat jekk l-
prodott tat-tabakk għandux aroma 
karatterizzanti, għandhom jiġu kkonferiti 
setgħat ta' implimentazzjoni lill-
Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

(37) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-
format tar-rappurtar tal-ingredjenti, 
għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawn 
is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont 
ir-Regolament (UE) Nru 182/2011.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda konsegwenzjali għall-proposta li tiġi introdotta lista pożittiva fl-Artikolu 6(1), 
subparagrafu 1, min-naħa tal-istess awturi.

Emenda 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-
format tar-rappurtar tal-ingredjenti u d-
determinazzjoni ta' prodotti b'aromi 
karatterizzanti jew b'livelli miżjuda ta' 
tossiċità u effett ta' dipendenza u l-
metodoloġija biex jiġi determinat jekk l-
prodott tat-tabakk għandux aroma 
karatterizzanti, għandhom jiġu kkonferiti 
setgħat ta' implimentazzjoni lill-
Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

(37) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-
format tar-rappurtar tal-ingredjenti u d-
determinazzjoni ta' prodotti b'aromi 
karatterizzanti jew b'livelli miżjuda ta' 
tossiċità u effett ta' dipendenza, għandhom 
jiġu kkonferiti setgħat ta' implimentazzjoni 
lill-Kummissjoni. Dawn is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. it

(Ara l-emenda għall-Artikolu 6(2), subparagrafu 2.)

Emenda 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-

(37) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-



PE510.712v01-00 48/74 AM\935755MT.doc

MT

format tar-rappurtar tal-ingredjenti u d-
determinazzjoni ta' prodotti b'aromi 
karatterizzanti jew b'livelli miżjuda ta' 
tossiċità u effett ta' dipendenza u l-
metodoloġija biex jiġi determinat jekk l-
prodott tat-tabakk għandux aroma 
karatterizzanti, għandhom jiġu kkonferiti 
setgħat ta' implimentazzjoni lill-
Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

format tar-rappurtar tal-ingredjenti u d-
determinazzjoni ta' prodotti b'livelli 
miżjuda ta' tossiċità u effett ta' dipendenza 
u l-metodoloġija biex jiġi determinat jekk 
il-prodott tat-tabakk għandux aroma 
karatterizzanti, għandhom jiġu kkonferiti 
setgħat ta' implimentazzjoni lill-
Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

Or. pl

Emenda 216
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun 
totalment operattiva u sabiex iżżomm il-
pass mal-iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum 
u r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-
setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-
rigward tal-adozzjoni u tal-adattament tal-
kontenut massimu għall-emissjonijiet u l-
metodi ta' kejl tagħhom, l-iffissar tal-
livelli massimi għall-ingredjenti li jżidu t-
tossiċità, l-effett ta' dipendenza jew l-
attrazzjoni, l-użu tat-twissijiet tas-saħħa, 
l-identifikaturi uniċi u l-karatteristiċi ta' 
sigurtà fl-ittikkettjar u fl-ippakkjar, id-
definizzjoni tal-elementi ewlenin għall-
kuntratti dwar il-ħażna tad-dejta ma' 
partijiet terzi indipendenti li jirrevedu 
ċerti eżenzjonijiet mogħtija lill-prodotti 
tat-tabakk li mhumiex sigarretti, tabakk 
tal-brim u prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħanx u li jirrevedu l-livelli tan-
nikotina għall-prodotti li fihom in-

imħassar
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nikotina. Huwa partikolarment importanti 
li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. Il-Kummissjoni, meta tipprepara 
u tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura t-
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u 
adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet kollha f'din id-Direttiva huma deċiżjonijiet ferm politiċi. Kwalunkwe tibdil irid 
isir bi proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun 
totalment operattiva u sabiex iżżomm il-
pass mal-iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum 
u r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-
setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-
rigward tal-adozzjoni u tal-adattament tal-
kontenut massimu għall-emissjonijiet u l-
metodi ta' kejl tagħhom, l-iffissar tal-
livelli massimi għall-ingredjenti li jżidu t-
tossiċità, l-effett ta' dipendenza jew l-
attrazzjoni, l-użu tat-twissijiet tas-saħħa, 
l-identifikaturi uniċi u l-karatteristiċi ta' 
sigurtà fl-ittikkettjar u fl-ippakkjar, id-
definizzjoni tal-elementi ewlenin għall-
kuntratti dwar il-ħażna tad-dejta ma' 
partijiet terzi indipendenti li jirrevedu 

imħassar
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ċerti eżenzjonijiet mogħtija lill-prodotti 
tat-tabakk li mhumiex sigarretti, tabakk 
tal-brim u prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħanx u li jirrevedu l-livelli tan-
nikotina għall-prodotti li fihom in-
nikotina. Huwa partikolarment importanti 
li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. Il-Kummissjoni, meta tipprepara 
u tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura t-
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u 
adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Emenda 218
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni u tal-adattament tal-
kontenut massimu għall-emissjonijiet u l-
metodi ta' kejl tagħhom, l-iffissar tal-livelli 
massimi għall-ingredjenti li jżidu t-
tossiċità, l-effett ta' dipendenza jew l-
attrazzjoni, l-użu tat-twissijiet tas-saħħa, 
l-identifikaturi uniċi u l-karatteristiċi ta' 
sigurtà fl-ittikkettjar u fl-ippakkjar, id-
definizzjoni tal-elementi ewlenin għall-
kuntratti dwar il-ħażna tad-dejta ma' 
partijiet terzi indipendenti li jirrevedu 
ċerti eżenzjonijiet mogħtija lill-prodotti 

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni tal-metodi ta' kejl u l-iffissar 
tal-livelli massimi għall-ingredjenti li jżidu 
t-tossiċità jew l-effett ta' dipendenza. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. .
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tat-tabakk li mhumiex sigarretti, tabakk 
tal-brim u prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħanx u li jirrevedu l-livelli tan-
nikotina għall-prodotti li fihom in-
nikotina. Huwa partikolarment importanti 
li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tipprepara u tfassal l-atti delegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u adegwata tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Or. cs

Emenda 219
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-
rigward tal-adozzjoni u tal-adattament tal-
kontenut massimu għall-emissjonijiet u l-
metodi ta' kejl tagħhom, l-iffissar tal-
livelli massimi għall-ingredjenti li jżidu t-
tossiċità, l-effett ta' dipendenza jew l-
attrazzjoni, l-użu tat-twissijiet tas-saħħa, 
l-identifikaturi uniċi u l-karatteristiċi ta' 
sigurtà fl-ittikkettjar u fl-ippakkjar, id-
definizzjoni tal-elementi ewlenin għall-
kuntratti dwar il-ħażna tad-dejta ma' 
partijiet terzi indipendenti li jirrevedu 
ċerti eżenzjonijiet mogħtija lill-prodotti 
tat-tabakk li mhumiex sigarretti, tabakk 

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea tista' tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni.  Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. Il-Kummissjoni, meta tipprepara u 
tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura t-
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u 
adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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tal-brim u prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħanx u li jirrevedu l-livelli tan-
nikotina għall-prodotti li fihom in-
nikotina. Huwa partikolarment importanti 
li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tipprepara u tfassal l-atti delegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u adegwata tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għadu kmieni wisq biex diġà ssir referenza għal elementi speċifiċi fil-qasam tal-atti delegati. 
L-użu ta' termini ġeneriċi jevita milli jkollu jsir tibdil futur fil-premessi.

Emenda 220
Eleni Theocharous

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni u tal-adattament tal-
kontenut massimu għall-emissjonijiet u l-
metodi ta' kejl tagħhom, l-iffissar tal-livelli 
massimi għall-ingredjenti li jżidu t-
tossiċità, l-effett ta' dipendenza jew l-
attrazzjoni, l-użu tat-twissijiet tas-saħħa, l-
identifikaturi uniċi u l-karatteristiċi ta' 
sigurtà fl-ittikkettjar u fl-ippakkjar, id-
definizzjoni tal-elementi ewlenin għall-

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni ta' metodi ta' kejl għall-
emissjonijiet, l-iffissar tal-livelli massimi 
għall-ingredjenti li jżidu t-tossiċità jew l-
effett ta' dipendenza, l-użu tat-twissijiet 
tas-saħħa, l-identifikaturi uniċi u l-
karatteristiċi ta' sigurtà fl-ittikkettjar u fl-
ippakkjar, id-definizzjoni tal-elementi 
ewlenin għall-kuntratti dwar il-ħażna tad-
dejta ma' partijiet terzi indipendenti li 
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kuntratti dwar il-ħażna tad-dejta ma' 
partijiet terzi indipendenti li jirrevedu ċerti 
eżenzjonijiet mogħtija lill-prodotti tat-
tabakk li mhumiex sigarretti, tabakk tal-
brim u prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx u 
li jirrevedu l-livelli tan-nikotina għall-
prodotti li fihom in-nikotina. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

jirrevedu ċerti eżenzjonijiet mogħtija lill-
prodotti tat-tabakk li mhumiex sigarretti, 
tabakk tal-brim u prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħanx u li jirrevedu l-livelli tan-nikotina 
għall-prodotti li fihom in-nikotina. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 221
Sergej Kozlík

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni u tal-adattament tal-
kontenut massimu għall-emissjonijiet u l-
metodi ta' kejl tagħhom, l-iffissar tal-livelli 
massimi għall-ingredjenti li jżidu t-
tossiċità, l-effett ta' dipendenza jew l-
attrazzjoni, l-użu tat-twissijiet tas-saħħa, l-
identifikaturi uniċi u l-karatteristiċi ta' 
sigurtà fl-ittikkettjar u fl-ippakkjar, id-
definizzjoni tal-elementi ewlenin għall-
kuntratti dwar il-ħażna tad-dejta ma' 
partijiet terzi indipendenti li jirrevedu ċerti 

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni tal-metodi ta' kejl għall-
emissjonijiet, l-iffissar tal-livelli massimi 
għall-ingredjenti li jżidu t-tossiċità jew l-
effett ta' dipendenza, l-użu tat-twissijiet 
tas-saħħa, l-identifikaturi uniċi u l-
karatteristiċi ta' sigurtà fl-ittikkettjar u fl-
ippakkjar, id-definizzjoni tal-elementi 
ewlenin għall-kuntratti dwar il-ħażna tad-
dejta ma' partijiet terzi indipendenti li 
jirrevedu ċerti eżenzjonijiet mogħtija lill-
prodotti tat-tabakk li mhumiex sigarretti, 
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eżenzjonijiet mogħtija lill-prodotti tat-
tabakk li mhumiex sigarretti, tabakk tal-
brim u prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx u 
li jirrevedu l-livelli tan-nikotina għall-
prodotti li fihom in-nikotina. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

tabakk tal-brim u prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħanx u li jirrevedu l-livelli tan-nikotina 
għall-prodotti li fihom in-nikotina. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 222
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni u tal-adattament tal-kontenut 
massimu għall-emissjonijiet u l-metodi ta' 
kejl tagħhom, l-iffissar tal-livelli massimi 
għall-ingredjenti li jżidu t-tossiċità, l-effett 
ta' dipendenza jew l-attrazzjoni, l-użu tat-
twissijiet tas-saħħa, l-identifikaturi uniċi u 
l-karatteristiċi ta' sigurtà fl-ittikkettjar u fl-
ippakkjar, id-definizzjoni tal-elementi 
ewlenin għall-kuntratti dwar il-ħażna tad-
dejta ma' partijiet terzi indipendenti li 
jirrevedu ċerti eżenzjonijiet mogħtija lill-
prodotti tat-tabakk li mhumiex sigarretti, 
tabakk tal-brim u prodotti tat-tabakk li ma 

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni u tal-adattament tal-kontenut 
massimu għall-emissjonijiet u l-metodi ta' 
kejl tagħhom, l-iffissar tal-livelli massimi 
għall-ingredjenti li jżidu t-tossiċità, l-effett 
ta' dipendenza jew l-attrazzjoni, l-użu tat-
twissijiet tas-saħħa, l-identifikaturi uniċi u 
l-karatteristiċi ta' sigurtà fl-ittikkettjar u fl-
ippakkjar, id-definizzjoni tal-elementi 
ewlenin għall-kuntratti dwar il-ħażna tad-
dejta ma' partijiet terzi indipendenti li 
jirrevedu l-livelli tan-nikotina għall-
prodotti li fihom in-nikotina. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
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jdaħħanx u li jirrevedu l-livelli tan-
nikotina għall-prodotti li fihom in-nikotina. 
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tipprepara u tfassal l-atti delegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u adegwata tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 223
Ewald Stadler

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni u tal-adattament tal-
kontenut massimu għall-emissjonijiet u l-
metodi ta' kejl tagħhom, l-iffissar tal-livelli 
massimi għall-ingredjenti li jżidu t-
tossiċità, l-effett ta' dipendenza jew l-
attrazzjoni, l-użu tat-twissijiet tas-saħħa, l-
identifikaturi uniċi u l-karatteristiċi ta' 
sigurtà fl-ittikkettjar u fl-ippakkjar, id-
definizzjoni tal-elementi ewlenin għall-
kuntratti dwar il-ħażna tad-dejta ma' 
partijiet terzi indipendenti li jirrevedu ċerti 
eżenzjonijiet mogħtija lill-prodotti tat-
tabakk li mhumiex sigarretti, tabakk tal-
brim u prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx u 
li jirrevedu l-livelli tan-nikotina għall-

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni tal-metodi ta' kejl għall-
emissjonijiet, l-iffissar tal-livelli massimi 
għall-ingredjenti li jżidu t-tossiċità jew l-
effett ta' dipendenza, l-użu tat-twissijiet 
tas-saħħa, l-identifikaturi uniċi u l-
karatteristiċi ta' sigurtà fl-ittikkettjar u fl-
ippakkjar, id-definizzjoni tal-elementi 
ewlenin għall-kuntratti dwar il-ħażna tad-
dejta ma' partijiet terzi indipendenti li 
jirrevedu ċerti eżenzjonijiet mogħtija lill-
prodotti tat-tabakk li mhumiex sigarretti, 
tabakk tal-brim u prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħanx u li jirrevedu l-livelli tan-nikotina 
għall-prodotti li fihom in-nikotina. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
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prodotti li fihom in-nikotina. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Emenda 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni u tal-adattament tal-kontenut 
massimu għall-emissjonijiet u l-metodi ta' 
kejl tagħhom, l-iffissar tal-livelli massimi 
għall-ingredjenti li jżidu t-tossiċità, l-effett 
ta' dipendenza jew l-attrazzjoni, l-użu tat-
twissijiet tas-saħħa, l-identifikaturi uniċi u 
l-karatteristiċi ta' sigurtà fl-ittikkettjar u fl-
ippakkjar, id-definizzjoni tal-elementi 
ewlenin għall-kuntratti dwar il-ħażna tad-
dejta ma' partijiet terzi indipendenti li 
jirrevedu ċerti eżenzjonijiet mogħtija lill-
prodotti tat-tabakk li mhumiex sigarretti, 
tabakk tal-brim u prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħanx u li jirrevedu l-livelli tan-nikotina 
għall-prodotti li fihom in-nikotina. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni u tal-adattament tal-kontenut 
massimu għall-emissjonijiet u l-metodi ta' 
kejl tagħhom, l-iffissar tal-livelli massimi 
għall-ingredjenti li jżidu t-tossiċità, l-effett 
ta' dipendenza jew l-attrazzjoni, l-użu tat-
twissijiet tas-saħħa, l-identifikaturi uniċi u 
l-karatteristiċi ta' sigurtà fl-ittikkettjar u fl-
ippakkjar, id-definizzjoni tal-elementi 
ewlenin għall-kuntratti dwar il-ħażna tad-
dejta ma' partijiet terzi indipendenti li 
jirrevedu ċerti eżenzjonijiet mogħtija lill-
prodotti tat-tabakk li mhumiex sigarretti, 
tabakk tal-brim, tabakk għall-pipi tal-ilma
u prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx u li 
jirrevedu l-livelli tan-nikotina għall-
prodotti li fihom in-nikotina. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
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ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. ro

Emenda 225
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni u tal-adattament tal-kontenut 
massimu għall-emissjonijiet u l-metodi ta' 
kejl tagħhom, l-iffissar tal-livelli massimi 
għall-ingredjenti li jżidu t-tossiċità, l-effett 
ta' dipendenza jew l-attrazzjoni, l-użu tat-
twissijiet tas-saħħa, l-identifikaturi uniċi u 
l-karatteristiċi ta' sigurtà fl-ittikkettjar u fl-
ippakkjar, id-definizzjoni tal-elementi 
ewlenin għall-kuntratti dwar il-ħażna tad-
dejta ma' partijiet terzi indipendenti li 
jirrevedu ċerti eżenzjonijiet mogħtija lill-
prodotti tat-tabakk li mhumiex sigarretti, 
tabakk tal-brim u prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħanx u li jirrevedu l-livelli tan-nikotina 
għall-prodotti li fihom in-nikotina. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni u tal-adattament tal-metodi
għall-kejl ta' emissjonijiet u l-metodi ta' 
kejl tagħhom, l-iffissar tal-livelli massimi 
għall-ingredjenti li jżidu t-tossiċità, l-effett 
ta' dipendenza jew l-attrazzjoni, l-użu tat-
twissijiet tas-saħħa, l-identifikaturi uniċi u
l-karatteristiċi ta' sigurtà fl-ittikkettjar u fl-
ippakkjar, id-definizzjoni tal-elementi 
ewlenin għall-kuntratti dwar il-ħażna tad-
dejta ma' partijiet terzi indipendenti li 
jirrevedu ċerti eżenzjonijiet mogħtija lill-
prodotti tat-tabakk li mhumiex sigarretti, 
tabakk tal-brim u prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħanx u li jirrevedu l-livelli tan-nikotina 
għall-prodotti li fihom in-nikotina. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
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u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-adattament tal-kontenut massimu għall-emissjonijiet ma jistax jiġi kkunsidrat sempliċement 
bħala aspett tekniku li jista' jissolva permezz ta' atti leġiżlattivi.

Emenda 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adozzjoni u tal-adattament tal-kontenut 
massimu għall-emissjonijiet u l-metodi ta' 
kejl tagħhom, l-iffissar tal-livelli massimi 
għall-ingredjenti li jżidu t-tossiċità, l-effett 
ta' dipendenza jew l-attrazzjoni, l-użu tat-
twissijiet tas-saħħa, l-identifikaturi uniċi u 
l-karatteristiċi ta' sigurtà fl-ittikkettjar u fl-
ippakkjar, id-definizzjoni tal-elementi 
ewlenin għall-kuntratti dwar il-ħażna tad-
dejta ma' partijiet terzi indipendenti li 
jirrevedu ċerti eżenzjonijiet mogħtija lill-
prodotti tat-tabakk li mhumiex sigarretti, 
tabakk tal-brim u prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħanx u li jirrevedu l-livelli tan-
nikotina għall-prodotti li fihom in-
nikotina. Huwa partikolarment importanti 
li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 

(38) Sabiex din id-Direttiva tkun totalment 
operattiva u sabiex iżżomm il-pass mal-
iżviluppi tekniċi, xjentifiċi u 
internazzjonali fil-manifattura, il-konsum u 
r-regolamentazzjoni tat-tabakk, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-adattament tal-kontenut massimu għall-
emissjonijiet u l-metodi ta' kejl tagħhom, l-
iffissar tal-livelli massimi għall-ingredjenti 
li jżidu t-tossiċità, l-effett ta' dipendenza 
jew l-attrazzjoni, il-metodoloġija biex jiġi 
determinat jekk prodott tat-tabakk 
għandux togħma karatterizzanti, l-użu tat-
twissijiet tas-saħħa, l-identifikaturi uniċi u 
l-karatteristiċi ta' sigurtà fl-ittikkettjar u fl-
ippakkjar, id-definizzjoni tal-elementi 
ewlenin għall-kuntratti dwar il-ħażna tad-
dejta ma' partijiet terzi indipendenti, u r-
reviżjoni ta' ċerti eżenzjonijiet mogħtija
lill-prodotti tat-tabakk li mhumiex 
sigarretti, tabakk tal-brim u prodotti tat-
tabakk li ma jdaħħanx. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
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inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tipprepara u tfassal l-atti delegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u adegwata tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. it

(Ara l-emendi għall-Artikolu 3, l-Artikolu 6(2), it-tieni subparagrafu, u l-Artikolu 18.)

Emenda 227
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Id-Direttiva għandu jkollha l-
objettiv li tnaqqas it-tipjip, u l-għan 
għandu jkun li finalment jinqata' t-tipjip 
kompletament, filwaqt li jiġi kkunsidrat it-
telf kbir u bla ħtieġa għas-saħħa pubblika 
u l-ekonomija.

Or. fi

Emenda 228
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Stat Membru li jidhirlu li jeħtieġ 
iżomm dispożizzjonijiet nazzjonali aktar 
stretti għall-aspetti li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, għandu 
jitħalla jagħmel dan, għall-prodotti kollha 
bl-istess mod, fuq il-bażi ta' ħtiġijiet 
urġenti relatati mal-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika. Stat Membru għandu jitħalla 
jintroduċi dispożizzjonijiet aktar stretti, li 
japplikaw għall-prodotti kollha bl-istess 

(40) Stat Membru jista' jitħalla wkoll 
jintroduċi dispożizzjonijiet aktar stretti, 
sakemm id-dispożizzjonijiet huma 
ġġustifikati mill-ħtieġa li titħares is-saħħa 
pubblika, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, u huma meħtieġa u 
proporzjonati u ma jikkostitwixxux mezz 
ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew 
restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ bejn l-
Istati Membri u ma jgħawwġux il-
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mod, abbażi ta' raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni speċifika ta' dan l-Istat
Membru u sakemm id-dispożizzjonijiet 
huma ġġustifikati mill-ħtieġa li titħares is-
saħħa pubblika. Id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali aktar stretti għandhom ikunu
meħtieġa u proporzjonati, ma 
jikkostitwixxux mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-
kummerċ bejn l-Istati Membri.
Dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti 
jeħtieġu notifika minn qabel lill-
Kummissjoni, kif ukoll approvazzjoni 
mingħandha, filwaqt li jitqies il-livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa miksub 
permezz ta’ din id-Direttiva.

kompetizzjoni.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha l-għan li tarmonizza s-suq fil-prodotti tat-tabakk aktar milli 
tifframmentah. Għandu jkun enfasizzat ukoll li l-protezzjoni tas-saħħa pubblika hija 
responsabbiltà nazzjonali.

Emenda 229
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Stat Membru li jidhirlu li jeħtieġ 
iżomm dispożizzjonijiet nazzjonali aktar 
stretti għall-aspetti li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, għandu 
jitħalla jagħmel dan, għall-prodotti kollha 
bl-istess mod, fuq il-bażi ta' ħtiġijiet 
urġenti relatati mal-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika. Stat Membru għandu jitħalla 
jintroduċi dispożizzjonijiet aktar stretti, li 
japplikaw għall-prodotti kollha bl-istess 
mod, abbażi ta' raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni speċifika ta' dan l-Istat 
Membru u sakemm id-dispożizzjonijiet 

(40) Stat Membru li jidhirlu li jeħtieġ 
iżomm dispożizzjonijiet nazzjonali aktar 
stretti għall-aspetti li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, għandu 
jitħalla jagħmel dan għall-prodotti 
manifatturati jew mibjugħa f'dak l-Istat 
Membru, fuq il-bażi ta' ħtiġijiet urġenti 
relatati mal-protezzjoni tas-saħħa pubblika. 
Stat Membru għandu jitħalla jintroduċi 
dispożizzjonijiet aktar stretti, li japplikaw 
għall-prodotti kollha bl-istess mod, abbażi 
ta' raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni 
speċifika ta' dan l-Istat Membru u sakemm 
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huma ġġustifikati mill-ħtieġa li titħares is-
saħħa pubblika. Id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali aktar stretti għandhom ikunu 
meħtieġa u proporzjonati, ma 
jikkostitwixxux mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-
kummerċ bejn l-Istati Membri. 
Dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti 
jeħtieġu notifika minn qabel lill-
Kummissjoni, kif ukoll approvazzjoni 
mingħandha, filwaqt li jitqies il-livell għoli 
ta’ protezzjoni tas-saħħa miksub permezz 
ta’ din id-Direttiva.

id-dispożizzjonijiet huma ġġustifikati mill-
ħtieġa li titħares is-saħħa pubblika. Id-
dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti 
għandhom ikunu meħtieġa u proporzjonati, 
ma jikkostitwixxux mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni 
moħbija fuq il-kummerċ bejn l-Istati 
Membri. Dispożizzjonijiet nazzjonali aktar 
stretti jeħtieġu notifika minn qabel lill-
Kummissjoni, kif ukoll approvazzjoni 
mingħandha, filwaqt li jitqies il-livell għoli 
ta’ protezzjoni tas-saħħa miksub permezz 
ta’ din id-Direttiva.

Or. cs

Emenda 230
Martin Callanan

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Stat Membru li jidhirlu li jeħtieġ 
iżomm dispożizzjonijiet nazzjonali aktar 
stretti għall-aspetti li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, għandu 
jitħalla jagħmel dan, għall-prodotti kollha 
bl-istess mod, fuq il-bażi ta' ħtiġijiet 
urġenti relatati mal-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika. Stat Membru għandu jitħalla 
jintroduċi dispożizzjonijiet aktar stretti, li 
japplikaw għall-prodotti kollha bl-istess 
mod, abbażi ta' raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni speċifika ta' dan l-Istat 
Membru u sakemm id-dispożizzjonijiet 
huma ġġustifikati mill-ħtieġa li titħares is-
saħħa pubblika. Id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali aktar stretti għandhom ikunu 
meħtieġa u proporzjonati, ma 
jikkostitwixxux mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-
kummerċ bejn l-Istati Membri. 
Dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti 
jeħtieġu notifika minn qabel lill-
Kummissjoni, kif ukoll approvazzjoni 
mingħandha, filwaqt li jitqies il-livell 

(40) Stat Membru li jidhirlu li jeħtieġ 
iżomm dispożizzjonijiet nazzjonali aktar 
stretti għall-aspetti li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, għandu 
jitħalla jagħmel dan, għall-prodotti kollha 
bl-istess mod, fuq il-bażi ta' ħtiġijiet 
urġenti relatati mal-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika. Stat Membru għandu jitħalla 
jintroduċi dispożizzjonijiet aktar stretti, li 
japplikaw għall-prodotti kollha bl-istess 
mod, abbażi ta' raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni speċifika ta' dan l-Istat 
Membru u sakemm id-dispożizzjonijiet 
huma ġġustifikati mill-ħtieġa li titħares is-
saħħa pubblika. Id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali aktar stretti għandhom ikunu 
meħtieġa u proporzjonati, ma 
jikkostitwixxux mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-
kummerċ bejn l-Istati Membri. 
Dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti 
jeħtieġu notifika minn qabel lill-
Kummissjoni, filwaqt li jitqies il-livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa miksub 
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għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa miksub 
permezz ta’ din id-Direttiva.

permezz ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setgħa tal-Kummissjoni li tapprova jew tiċħad azzjoni nazzjonali futura mhijiex adegwata 
hekk kif hija f'idejn il-qrati li jiddeterminaw il-kompatibilità tal-miżuri nazzjonali mal-liġi tal-
UE. 

Emenda 231
Ewald Stadler

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Stat Membru li jidhirlu li jeħtieġ 
iżomm dispożizzjonijiet nazzjonali aktar 
stretti għall-aspetti li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, għandu 
jitħalla jagħmel dan, għall-prodotti kollha 
bl-istess mod, fuq il-bażi ta' ħtiġijiet 
urġenti relatati mal-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika. Stat Membru għandu jitħalla 
jintroduċi dispożizzjonijiet aktar stretti, li 
japplikaw għall-prodotti kollha bl-istess 
mod, abbażi ta' raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni speċifika ta' dan l-Istat 
Membru u sakemm id-dispożizzjonijiet 
huma ġġustifikati mill-ħtieġa li titħares is-
saħħa pubblika. Id-dispożizzjonijiet
nazzjonali aktar stretti għandhom ikunu 
meħtieġa u proporzjonati, ma 
jikkostitwixxux mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-
kummerċ bejn l-Istati Membri. 
Dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti 
jeħtieġu notifika minn qabel lill-
Kummissjoni, kif ukoll approvazzjoni 
mingħandha, filwaqt li jitqies il-livell għoli 
ta’ protezzjoni tas-saħħa miksub permezz 
ta’ din id-Direttiva.

(40) Stat Membru li jidhirlu li jeħtieġ 
iżomm dispożizzjonijiet nazzjonali aktar 
stretti għall-aspetti li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, għandu 
jitħalla jagħmel dan, għall-prodotti kollha 
bl-istess mod, fuq il-bażi ta' ħtiġijiet 
urġenti relatati mal-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika. Stat Membru għandu jitħalla 
jintroduċi dispożizzjonijiet aktar stretti, li 
japplikaw għall-prodotti kollha bl-istess 
mod, abbażi ta' raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni speċifika ta' dan l-Istat 
Membru u sakemm id-dispożizzjonijiet 
huma ġġustifikati mill-ħtieġa li titħares is-
saħħa pubblika. Id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali aktar stretti għandhom ikunu 
meħtieġa u proporzjonati, ma 
jikkostitwixxux mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-
kummerċ bejn l-Istati Membri. 
Dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti 
jeħtieġu notifika minn qabel lill-
Kummissjoni, kif ukoll approvazzjoni 
mingħandha, filwaqt li jitqies il-livell għoli 
ta’ protezzjoni tas-saħħa miksub permezz 
ta’ din id-Direttiva. Eżempju wieħed ta' 
mod ta' diskriminazzjoni arbitrarja huwa 



AM\935755MT.doc 63/74 PE510.712v01-00

MT

r-regola li s-superfiċje koperta mit-
twissijiet tiżdied għal aktar minn 60 %. L-
għan ta' din id-Direttiva huwa li 
tintroduċi rekwiżiti uniformi għall-
ippakkjar u l-ittikkettjar, għalhekk 
għandhom jiġu applikati kriterji stretti 
dwar il-libertà tal-Istati Membri li 
jadottaw standards li jvarjaw
kunsiderevolment mir-regoli stabbiliti 
f'din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 232
Renate Sommer

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Stat Membru li jidhirlu li jeħtieġ 
iżomm dispożizzjonijiet nazzjonali aktar 
stretti għall-aspetti li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, għandu 
jitħalla jagħmel dan, għall-prodotti kollha 
bl-istess mod, fuq il-bażi ta' ħtiġijiet 
urġenti relatati mal-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika. Stat Membru għandu jitħalla 
jintroduċi dispożizzjonijiet aktar stretti, li 
japplikaw għall-prodotti kollha bl-istess 
mod, abbażi ta' raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni speċifika ta' dan l-Istat 
Membru u sakemm id-dispożizzjonijiet 
huma ġġustifikati mill-ħtieġa li titħares is-
saħħa pubblika. Id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali aktar stretti għandhom ikunu 
meħtieġa u proporzjonati, ma 
jikkostitwixxux mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-
kummerċ bejn l-Istati Membri. 
Dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti 
jeħtieġu notifika minn qabel lill-
Kummissjoni, kif ukoll approvazzjoni 
mingħandha, filwaqt li jitqies il-livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa miksub 

(40) Stat Membru li jidhirlu li jeħtieġ 
iżomm dispożizzjonijiet nazzjonali aktar 
stretti għall-aspetti li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, għandu 
jitħalla jagħmel dan, għall-prodotti kollha 
bl-istess mod, fuq il-bażi ta' ħtiġijiet 
urġenti relatati mal-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika. Stat Membru għandu jitħalla 
jintroduċi dispożizzjonijiet aktar stretti, li 
japplikaw għall-prodotti kollha bl-istess 
mod, abbażi ta' raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni speċifika ta' dan l-Istat 
Membru u sakemm id-dispożizzjonijiet 
huma ġġustifikati mill-ħtieġa li titħares is-
saħħa pubblika. Id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali aktar stretti għandhom ikunu 
meħtieġa u proporzjonati, ma 
jikkostitwixxux mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-
kummerċ bejn l-Istati Membri. 
Dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti 
jeħtieġu notifika minn qabel lill-
Kummissjoni u jistgħu jiġu approvati, 
filwaqt li jitqies il-livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa miksub permezz ta’ 
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permezz ta’ din id-Direttiva. din id-Direttiva u l-prinċipji u r-rekwiżiti 
tas-suq intern komuni.

Or. de

Emenda 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Proposta għal direttiva
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) Kwalunkwe Stat Membru li jqis 
neċessarju li jżomm u/jew jintroduċi 
miżuri nazzjonali u/jew reġjonali sabiex 
iżomm pjantaġġuni tradizzjonali tat-
tabakk għal raġunijiet ġustifikati ta' 
dipendenza soċjoekonomika u l-użu tal-
art, għandu jkun awtorizzat jagħmel dan. 

Or. pt

Emenda 234
Renate Sommer

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-Istati Membri għandhom jibqgħu 
ħielsa li jżommu jew jintroduċu l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali li japplikaw 
għall-prodotti kollha bl-istess mod għal 
aspetti li jaqgħu barra l-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, sakemm 
dawn ikunu kompatibbli mat-Trattat u ma 
jipperikolawx l-applikazzjoni sħiħa ta' din 
id-Direttiva. Konsegwentement, l-Istati 
Membri jistgħu, pereżempju, iżommu jew 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jipprovdu 
standardizzazzjoni tal-ippakkjar tal-
prodotti tat-tabakk (inklużi l-kuluri u t-
tipa) sakemm dawn id-dispożizzjonijiet 
ikunu kompatibbli mat-Trattat, mal-

imħassar
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obbligi tad-WTO u ma jaffettwawx l-
applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva. 
Hemm ħtieġa ta’ notifika minn qabel għal 
regolamenti tekniċi skont id-Direttiva 
98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li 
tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ 
informazzjoni fil-qasam tal-istandards u 
tar-Regolamenti tekniċi u regolamenti u 
regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-
Informazzjoni.

Or. de

Emenda 235
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-Istati Membri għandhom jibqgħu 
ħielsa li jżommu jew jintroduċu l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali li japplikaw 
għall-prodotti kollha bl-istess mod għal 
aspetti li jaqgħu barra l-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, sakemm 
dawn ikunu kompatibbli mat-Trattat u ma 
jipperikolawx l-applikazzjoni sħiħa ta' din 
id-Direttiva. Konsegwentement, l-Istati 
Membri jistgħu, pereżempju, iżommu jew 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jipprovdu 
standardizzazzjoni tal-ippakkjar tal-
prodotti tat-tabakk (inklużi l-kuluri u t-
tipa) sakemm dawn id-dispożizzjonijiet 
ikunu kompatibbli mat-Trattat, mal-
obbligi tad-WTO u ma jaffettwawx l-
applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva.
Hemm ħtieġa ta’ notifika minn qabel għal 
regolamenti tekniċi skont id-Direttiva 
98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li 
tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ 
informazzjoni fil-qasam tal-istandards u 
tar-Regolamenti tekniċi u regolamenti u 

(41) L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jintroduċu dispożizzjonijiet aktar 
stretti għall-prodotti tat-tabakk li jqisu li 
huma neċessarji sabiex tiġi protetta s-
saħħa pubblika, sakemm dawn id-
dispożizzjonijiet ma jkunux jaqgħu fi 
ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. Jekk 
prodotti tat-tabakk jew prodotti relatati 
jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva, l-Istati Membri la jistgħu 
jipprojbixxu u lanqas jirrestrinġu l-
importazzjoni, il-bejgħ jew il-konsum ta' 
prodotti bħal dawn.
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regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-
Informazzjoni.

Or. de

Emenda 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-Istati Membri għandhom jibqgħu 
ħielsa li jżommu jew jintroduċu l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali li japplikaw 
għall-prodotti kollha bl-istess mod għal 
aspetti li jaqgħu barra l-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, sakemm 
dawn ikunu kompatibbli mat-Trattat u ma 
jipperikolawx l-applikazzjoni sħiħa ta' din 
id-Direttiva. Konsegwentement, l-Istati 
Membri jistgħu, pereżempju, iżommu jew 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jipprovdu 
standardizzazzjoni tal-ippakkjar tal-
prodotti tat-tabakk (inklużi l-kuluri u t-
tipa) sakemm dawn id-dispożizzjonijiet 
ikunu kompatibbli mat-Trattat, mal-
obbligi tad-WTO u ma jaffettwawx l-
applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva.
Hemm ħtieġa ta’ notifika minn qabel għal 
regolamenti tekniċi skont id-Direttiva 
98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li 
tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ 
informazzjoni fil-qasam tal-istandards u 
tar-Regolamenti tekniċi u regolamenti u 
regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-
Informazzjoni.

(41) L-Istati Membri għandhom jibqgħu 
ħielsa li jżommu jew jintroduċu l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali li japplikaw 
għall-prodotti kollha bl-istess mod għal 
aspetti li jaqgħu barra l-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, sakemm 
dawn ikunu kompatibbli mat-Trattat u ma 
jipperikolawx l-applikazzjoni sħiħa ta' din 
id-Direttiva. Hemm ħtieġa ta’ notifika 
minn qabel għal regolamenti tekniċi skont 
id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 
1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti 
ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u 
tar-Regolamenti tekniċi u regolamenti u 
regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-
Informazzjoni.

(Jekk ma jiġux adottati emendi 
korrispondenti għall-introduzzjoni ta' 
ppakkjar standardizzat, din l-emenda 
għandha taqa'.)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ippakkjar standardizzat għandu jiġi introdott bħala mandatorju, kif elenkat fl-emendi l-
oħra mill-istess awturi.

Emenda 237
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-Istati Membri għandhom jibqgħu 
ħielsa li jżommu jew jintroduċu l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali li japplikaw 
għall-prodotti kollha bl-istess mod għal 
aspetti li jaqgħu barra l-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, sakemm 
dawn ikunu kompatibbli mat-Trattat u ma 
jipperikolawx l-applikazzjoni sħiħa ta' din 
id-Direttiva. Konsegwentement, l-Istati 
Membri jistgħu, pereżempju, iżommu jew 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jipprovdu 
standardizzazzjoni tal-ippakkjar tal-
prodotti tat-tabakk (inklużi l-kuluri u t-
tipa) sakemm dawn id-dispożizzjonijiet 
ikunu kompatibbli mat-Trattat, mal-obbligi 
tad-WTO u ma jaffettwawx l-applikazzjoni 
sħiħa ta’ din id-Direttiva. Hemm ħtieġa ta’ 
notifika minn qabel għal regolamenti 
tekniċi skont id-Direttiva 98/34/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ 
Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-
għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-
istandards u tar-Regolamenti tekniċi u 
regolamenti u regoli dwar is-servizzi tas-
Soċjetà tal-Informazzjoni.

(41) L-Istati Membri għandhom jibqgħu 
ħielsa li jżommu jew jintroduċu l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali li japplikaw 
għall-prodotti kollha bl-istess mod għal 
aspetti li jaqgħu barra l-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, sakemm 
dawn ikunu kompatibbli mat-Trattat u ma 
jipperikolawx l-applikazzjoni sħiħa ta' din 
id-Direttiva. Konsegwentement, l-Istati 
Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu 
dispożizzjonijiet ulterjuri sakemm dawn 
id-dispożizzjonijiet ikunu kompatibbli mat-
Trattat, mal-obbligi tad-WTO u ma 
jaffettwawx l-applikazzjoni sħiħa ta’ din 
id-Direttiva. Hemm ħtieġa ta’ notifika 
minn qabel għal regolamenti tekniċi skont 
id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-
istandards u tar-Regolamenti tekniċi u 
regolamenti u regoli dwar is-servizzi tas-
Soċjetà tal-Informazzjoni.

Or. el

Emenda 238
Sari Essayah
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Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-Istati Membri għandhom jibqgħu 
ħielsa li jżommu jew jintroduċu l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali li japplikaw 
għall-prodotti kollha bl-istess mod għal 
aspetti li jaqgħu barra l-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, sakemm 
dawn ikunu kompatibbli mat-Trattat u ma 
jipperikolawx l-applikazzjoni sħiħa ta' din 
id-Direttiva. Konsegwentement, l-Istati 
Membri jistgħu, pereżempju, iżommu jew 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jipprovdu 
standardizzazzjoni tal-ippakkjar tal-
prodotti tat-tabakk (inklużi l-kuluri u t-tipa) 
sakemm dawn id-dispożizzjonijiet ikunu 
kompatibbli mat-Trattat, mal-obbligi tad-
WTO u ma jaffettwawx l-applikazzjoni 
sħiħa ta’ din id-Direttiva. Hemm ħtieġa ta’ 
notifika minn qabel għal regolamenti 
tekniċi skont id-Direttiva 98/34/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ 
Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-
għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-
istandards u tar-Regolamenti tekniċi u 
regolamenti u regoli dwar is-servizzi tas-
Soċjetà tal-Informazzjoni.

(41) L-Istati Membri għandhom jibqgħu 
ħielsa li jżommu jew jintroduċu l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali li japplikaw 
għall-prodotti kollha bl-istess mod għal 
aspetti li jaqgħu barra l-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, sakemm 
dawn ikunu kompatibbli mat-Trattat u ma
jipperikolawx l-applikazzjoni sħiħa ta' din 
id-Direttiva. Konsegwentement, l-Istati 
Membri jistgħu, pereżempju, iżommu jew 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jipprovdu 
standardizzazzjoni tal-ippakkjar tal-
prodotti tat-tabakk (inklużi l-kuluri u t-tipa) 
sakemm dawn id-dispożizzjonijiet ikunu 
kompatibbli mat-Trattat, mal-obbligi tad-
WTO u ma jaffettwawx l-applikazzjoni 
sħiħa ta’ din id-Direttiva. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali lill-
implimentazzjoni ta' twissijiet obbligatorji 
bl-istampi u bil-miktub previsti f'din id-
Direttiva, u ta' regoli oħrajn għall-
armonizazzjoni, pereżempju fir-rigward 
tal-kawkaw.  Hemm ħtieġa ta’ notifika 
minn qabel għal regolamenti tekniċi skont 
id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-
istandards u tar-Regolamenti tekniċi u 
regolamenti u regoli dwar is-servizzi tas-
Soċjetà tal-Informazzjoni.

Or. fi

Emenda 239
Ewald Stadler

Proposta għal direttiva
Premessa 41a (ġdida)



AM\935755MT.doc 69/74 PE510.712v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Jekk prodotti tat-tabakk jew prodotti 
simili jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' din 
id-Direttiva, l-Istati Membri ma jistgħux 
jipprojbixxu jew jirrestrinġu mingħajr 
raġuni l-importazzjoni, il-bejgħ jew il-
konsum ta' dawn il-prodotti. Il-
manifatturi għandhom iżommu s-
salvagwardja ta' ċertu livell minimu ta' 
ċertezza ġuridika.

Or. de

Emenda 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta għal direttiva
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) L-Istati Membri għandhom 
jissupplimentaw id-dispożizzjonijiet 
ġuridiċi ta' din id-Direttiva b'kull miżura 
li tipproteġi s-saħħa taċ-ċittadini Ewropej. 
L-armonizzazzjoni gradwali tat-
tassazzjoni tal-prodotti tat-tabakk fl-
Unjoni u l-kampanji ta' informazzjoni fil-
midja u għaż-żgħażagħ fl-istituzzjonijiet 
edukattivi huma żewġ strumenti essenzjali 
għall-protezzjoni taż-żgħażagħ kontra l-
perikli tat-tipjip.

Or. fr

Emenda 241
Ewald Stadler

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li (42) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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d-dejta personali tiġi pproċessata biss skont 
ir-regoli u s-salvagwardji stabbiliti fid-
Direttiva 95/45/KE Id-Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
95/46/KE tal-24 ta’ Ottubru, 1995 dwar il-
protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-dejta.

d-dejta personali tiġi pproċessata biss skont 
ir-regoli u s-salvagwardji stabbiliti fid-
Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar 
il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-dejta. Id-
dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-
protezzjoni tad-dejta għandhom jiġu 
kkunsidrati wkoll.

Or. de

Emenda 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta għal direttiva
Premessa 43a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43a) Din id-Direttiva m'għandhiex 
twassal għal xi deterjorament fil-
kundizzjonijiet tal-ħajja ta' persuni li l-
għajxien tagħhom jiddependi mit-tkabbir 
tat-tabakk fl-Ewropa u li spiss jgħixu 
f'żoni żvantaġġati. Fid-dawl tal-fatt li l-
għan tad-Direttiva huwa biss li jiġi 
skoraġġut il-konsum ta' prodotti tat-
tabakk, kwalunkwe deċiżjoni li 
tikkonċerna l-ingredjenti u l-addittivi 
għandha tqis kif xieraq ir-
riperkussjonijiet soċjoekonomiċi possibbli 
għall-gruppi li l-għajxien tagħhom 
jiddependi mit-tkabbir tat-tabakk. Is-
settur Ewropew tat-tkabbir tat-tabakk 
għandu jiġi protett billi dan jirrappreżenta 
biss proporzjon żgħira ħafna tal-konsum 
fl-UE u, fl-istess waqt, jikkontribwixxi 
lejn l-istabilità ekonomika ta' ċerti reġjuni 
Ewropej fejn is-sensiela ta' prodotti 
kkultivati alternattivi hija limitata. 
Tnaqqis fit-tkabbir tat-tabakk jew il-
waqfien tiegħu fl-UE ma jkollux impatt 
fuq il-livelli tal-konsum iżda jwassal għal 
żieda fl-importazzjoni minn pajjiżi terzi u 



AM\935755MT.doc 71/74 PE510.712v01-00

MT

għal tnaqqis fl-istandards tal-kwalità.

Or. es

Emenda 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Il-proposta taffettwa diversi drittijiet 
fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, partikolarment il-protezzjoni tad-
dejta personali (l-Artikolu 8), il-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni 
(Artikolu 11), il-libertà tal-intrapriża 
(Artikolu 16), u d-dritt għall-proprjetà 
(Artikolu 17). L-obbligi imposti fuq il-
manifatturi, l-importaturi u d-distributuri 
tal-prodotti tat-tabakk huma meħtieġa 
sabiex jitjieb il-funzjonament tas-suq 
intern filwaqt li jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa u tal-konsumatur kif 
stabbilit fl-Artikoli 35 u 38 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. L-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva għandha tirrispetta l-liġi tal-UE u 
l-obbligi internazzjonali rilevanti.

(45) Il-proposta taffettwa diversi drittijiet 
fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, partikolarment il-protezzjoni tad-
dejta personali (l-Artikolu 8), il-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni 
(Artikolu 11), il-libertà tal-intrapriża 
(Artikolu 16), u d-dritt għall-proprjetà għal 
detenturi ta' marka kummerċjali 
(Artikolu 17) . Għaldaqstant huwa 
neċessarju li jkun żgurat li l-obbligi 
imposti fuq il-manifatturi, l-importaturi u 
d-distributuri tal-prodotti tat-tabakk mhux 
biss jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni 
tas-saħħa u tal-konsumatur, iżda jipproteġu 
wkoll id-drittijiet fundamentali l-oħrajn 
kollha u huma proporzjonati mar-rispett 
għall-funzjonament tas-suq intern. L-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva għandha 
tirrispetta l-liġi tal-UE u l-obbligi 
internazzjonali rilevanti.

Or. de

Emenda 244
Ewald Stadler

Proposta għal direttiva
Premessa 45
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Il-proposta taffettwa diversi drittijiet 
fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, partikolarment il-protezzjoni tad-
dejta personali (l-Artikolu 8), il-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni 
(Artikolu 11), il-libertà tal-intrapriża 
(Artikolu 16), u d-dritt għall-proprjetà 
(Artikolu 17). L-obbligi imposti fuq il-
manifatturi, l-importaturi u d-distributuri 
tal-prodotti tat-tabakk huma meħtieġa 
sabiex jitjieb il-funzjonament tas-suq 
intern filwaqt li jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa u tal-konsumatur 
kif stabbilit fl-Artikoli 35 u 38 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. L-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva għandha tirrispetta l-liġi tal-UE 
u l-obbligi internazzjonali rilevanti.

(45) Il-proposta taffettwa diversi drittijiet 
fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, partikolarment il-protezzjoni tad-
dejta personali (l-Artikolu 8), il-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni 
(Artikolu 11), il-libertà tal-intrapriża 
(Artikolu 16), u d-dritt għall-proprjetà 
(Artikolu 17).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-interferenza fid-drittijiet ta' marka kummerċjali li tinsab fil-proposta tal-Kummissjoni ma 
hija meħtieġa bl-ebda mod sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern.

Emenda 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Il-proposta taffettwa diversi drittijiet 
fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, partikolarment il-protezzjoni tad-
dejta personali (l-Artikolu 8), il-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni 
(Artikolu 11), il-libertà tal-intrapriża 
(Artikolu 16), u d-dritt għall-proprjetà 
(Artikolu 17). L-obbligi imposti fuq il-
manifatturi, l-importaturi u d-distributuri 

(45) Il-proposta taffettwa diversi drittijiet 
fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, partikolarment il-protezzjoni tad-
dejta personali (l-Artikolu 8), il-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni 
(Artikolu 11), il-libertà tal-intrapriża 
(Artikolu 16), u d-dritt għall-proprjetà 
(Artikolu 17). L-obbligi imposti fuq il-
manifatturi, l-importaturi u d-distributuri 
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tal-prodotti tat-tabakk huma meħtieġa 
sabiex jitjieb il-funzjonament tas-suq intern 
filwaqt li jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa u tal-konsumatur kif 
stabbilit fl-Artikoli 35 u 38 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. L-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva għandha tirrispetta l-liġi tal-UE u 
l-obbligi internazzjonali rilevanti.

tal-prodotti tat-tabakk huma meħtieġa 
sabiex jitjieb il-funzjonament tas-suq intern 
filwaqt li jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa u tal-konsumatur kif 
stabbilit fl-Artikoli 35 u 38 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. L-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva għandha tirrispetta l-liġi tal-UE u 
l-obbligi internazzjonali rilevanti.

L-Istati Membri għandhom jirrispettaw 
id-dritt għal arja nadifa fl-ispirtu tal-
Artikoli 7(b) u 12 tal-Patt Internazzjonali 
dwar id-drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u 
Kulturali li jipprevedi d-dritt għal 
kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri u sani u 
d-dritt ta' kulħadd li jgawdi mill-ogħla 
standard possibbli ta' saħħa fiżika u 
mentali. Dan jikkorrispondi mal-għan tal-
Artikolu 37 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali fejn il-livell għoli ta' 
protezzjoni ambjentali u t-titjib fil-kwalità 
tal-ambjent għandhom jiġu integrati fil-
politiki tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 246
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal direttiva
Premessa 45a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45a) Din id-Direttiva tikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti lejn il-protezzjoni tas-
saħħa u l-benessri taċ-ċittadini Ewropej, 
billi żżid l-affidabilità tal-informazzjoni li 
jirċievu l-konsumaturi u tfittex li tipprovdi 
evidenza xjentifika aħjar u aktar oġġettiva 
tad-dannu kkawżat lis-saħħa tal-bniedem 
mill-konsum tat-tabakk. Għaldaqstant id-
dħul fis-seħħ tagħha mistenni li jnaqqas 
il-konsum u jista' jkollu riperkussjonijiet 
negattivi fuq dawk li jkabbru t-tabakk u xi 
industriji tradizzjonali marbuta ma' dan 
il-prodott kultivat, li jirrappreżentaw 
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kontribut importanti għall-prodott 
domestiku gross tar-reġjuni ultraperiferiċi 
u ta' żoni fl-Ewropa li mhux sejrin tajjeb. 
Filwaqt li jitqies dan il-prospett, l-
istituzzjonijiet Ewropej għandhom 
jistudjaw miżuri sabiex jippromwovu l-
iżvilupp, il-konverżjoni jew l-introduzzjoni 
ta' attivitajiet ġodda għall-persuni f'dan 
is-settur u jħeġġu u jiżviluppaw riċerka 
f'użi ġodda u li ma jagħmlux ħsara għal 
dan il-prodott kultivat.

Or. es


