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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-
Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti 
relatati
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2012)0788),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0420/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati mressqa, fi ħdan il-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar 
l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u proporzjonalità, mill-Kamra tad-Deputati 
Ċeka, is-Senat Taljan, il-Parlament Svediż, il-Parlament Grieg, il-Kamra tad-Deputati 
Taljana, il-Parlament Portugiż, il-Kamra tad-Deputati Rumena, il-Parlament Daniż, li 
jasserixxu li l-abbozz tal-att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, u tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp 
Rurali (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

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

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

                                               
1 ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0. / Għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
2 ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0. / Għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Tinħtieġ ukoll azzjoni leġiżlattiva fil-
livell tal-Unjoni sabiex tiġi implimentata l-
Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO dwar il-
Kontroll tat-Tabakk (minn hawn 'il 
quddiem: ("FCTC") ta' Mejju 2003 li 
għaliha huma Partijiet l-Unjoni Ewropea 
u l-Istati Membri tagħha. Ta' rilevanza
huma b'mod partikolari l-Artikolu 9 
tagħha (ir-regolamentazzjoni tal-kontenuti 
tal-prodotti tat-tabakk), l-Artikolu 10 (ir-
regolamentazzjoni dwar l-informazzjoni li
trid tidher fuq il-prodotti tat-tabakk), l-
Artikolu 11 (l-ippakkjar u l-ittikkettjar tal-
prodotti tat-tabakk), l-Artikolu 13 (ir-
reklamar) u l-Artikolu 15 (il-kummerċ 
illeċitu tal-prodotti tat-tabakk). Ġie adottat 
b'kunsens, sett ta' linji gwida għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-
FCTC, waqt diversi Konferenzi tal-Partijiet 
għall-FCTC bl-appoġġ tal-Unjoni u tal-
Istati Membri. 

(7) Tinħtieġ ukoll azzjoni leġiżlattiva fil-
livell tal-Unjoni sabiex tiġi implimentata l-
Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO bħala 
punt ta' riferiment dwar il-Kontroll tat-
Tabakk (minn hawn 'il quddiem: "FCTC") 
ta' Mejju 2003. L-Istati Membri kollha u l-
Unjoni Ewropea nnifisha ffirmaw u 
rratifikaw il-Konvenzjoni u bħala riżultat 
huma marbuta skont il-liġi 
internazzjonali mid-dispożizzjonijiet tal-
FCTC. Ta' rilevanza partikolari huma l-
Artikolu 9 tagħha (ir-regolamentazzjoni 
tal-kontenuti tal-prodotti tat-tabakk), l-
Artikolu 10 (ir-regolamentazzjoni dwar l-
informazzjoni li trid tidher fuq il-prodotti 
tat-tabakk), l-Artikolu 11 (l-ippakkjar u l-
ittikkettjar tal-prodotti tat-tabakk), l-
Artikolu 13 (ir-reklamar) u l-Artikolu 15 
(il-kummerċ illeċitu tal-prodotti tat-
tabakk). Ġie adottat b'kunsens, sett ta' linji 
gwida għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-FCTC, waqt diversi
Konferenzi tal-Partijiet għall-FCTC bl-
appoġġ tal-Unjoni u tal-Istati Membri. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-WHO FCTC huwa l-ewwel trattat internazzjonali dwar is-saħħa. Id-dispożizzjonijiet tiegħu 
huma legalment vinkolanti għall-Istati Membri bl-istess mod kif inhuma per eżempju r-regoli 
tad-WTO.
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fir-rigward tal-iffissar tal-kontenut 
massimu, jista’ jkun meħtieġ u xieraq li 
aktar tard jiġi adattat il-kontenut stabbilit 
jew li jiġu ffissati l-livelli limiti massimi 
għall-emissjonijiet, filwaqt li jitqiesu t-
tossiċità jew l-effett ta' dipendenza 
tagħhom. 

(11) Fir-rigward tal-iffissar tal-kontenut 
massimu, jista’ jkun meħtieġ u xieraq li 
aktar tard jitnaqqas il-kontenut stabbilit 
jew li jiġu ffissati l-livelli limiti massimi 
għall-emissjonijiet, filwaqt li jitqiesu t-
tossiċità jew l-effett ta' dipendenza 
tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandu jkollha bżonn biss li tnaqqas il-kontenuti tat-TNCO, u kwalunkwe 
livell ieħor imfassal għal emissjonijiet tossiċi jew li joħolqu dipendenza fil-futur, bi qbil mad-
direzzjoni tal-istandards internazzjonali. 

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Meta wieħed jikkunsidra l-fokus tad-
Direttiva fuq iż-żgħażagħ, il-prodotti tat-
tabakk għajr is-sigarretti, it-tabakk tal-brim 
u t-tabakk li ma jdaħħanx li prinċipalment 
jiġu kkunsmati minn konsumaturi ta' età 
akbar, għandhom jingħataw eżenzjoni mir-
rekwiżiti ta' ċerti ingredjenti sakemm ma 
jkunx hemm bidla sostanzjali taċ-
ċirkostanzi f'termini ta' volumi ta' bejgħ 
jew xejriet tal-konsum fir-rigward taż-
żgħażagħ.

(18) Meta wieħed jikkunsidra l-fokus tad-
Direttiva fuq iż-żgħażagħ, il-prodotti tat-
tabakk għajr is-sigarretti, it-tabakk tal-brim 
u t-tabakk li ma jdaħħanx li prinċipalment 
jiġu kkunsmati minn konsumaturi ta' età 
akbar, għandhom jingħataw eżenzjoni mir-
rekwiżiti ta' ċerti ingredjenti sakemm ma 
jkunx hemm bidla sostanzjali taċ-
ċirkostanzi f'termini ta' volumi ta' bejgħ 
jew xejriet tal-konsum fir-rigward taż-
żgħażagħ. Il-Kummissjoni għandha 
timmonitorja bir-reqqa l-użu tat-tabakk 
tal-pipa tal-ilma miż-żgħażagħ għax 
hemm evidenza dejjem tikber tal-użu 
tagħhom lil hinn mis-suq tradizzjonali u 
aktar antik;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tax-xixa fil-barijiet u l-klabbs qed isir dejjem aktar popolari u dawk li jużawha mhux 
dejjem ikunu konxji li dawn il-pipi tal-ilma, normalment ikun fihom it-tabakk. L-
Ewrobarometru juri li ż-żgħażagħ u l-istudenti rrapportaw użu ogħla tal-pipi tal-ilma minn 
gruppi oħrajn. 

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jeħtieġ ukoll li d-dispożizzjonijiet tal-
ittikkettjar jiġu adattati għall-evidenza 
xjentifika ġdida. Pereżempju l-indikazzjoni 
tal-kontenut għall-qatran, in-nikotina u l-
monossidu tal-karbonju fuq il-pakketti tas-
sigarretti rriżultat li hija qarrieqa billi 
twassal biex il-konsumaturi jemmnu li ċerti 
sigarretti huma anqas ta' ħsara minn oħrajn. 
L-evidenza tissuġġerixxi wkoll li t-
twissijiet tas-saħħa kkombinati ta' daqs 
kbir huma aktar effettivi mit-twissijiet bil-
miktub biss. F'dan id-dawl, it-twissijiet tas-
saħħa kkombinati għandhom isiru 
obbligatorji fl-Unjoni kollha u jkopru 
partijiet sinifikanti u viżibbli tal-wiċċ tal-
pakkett. Għandu jiġi stabbilit daqs 
minimu għat-twissijiet tas-saħħa kollha 
biex jiġu żgurati l-viżibbiltà u l-effettività 
tagħhom.

(22) Jeħtieġ ukoll li d-dispożizzjonijiet tal-
ittikkettjar jiġu adattati għall-evidenza 
xjentifika ġdida. Pereżempju l-indikazzjoni 
tal-kontenut għall-qatran, in-nikotina u l-
monossidu tal-karbonju fuq il-pakketti tas-
sigarretti rriżultat li hija qarrieqa billi 
twassal biex il-konsumaturi jemmnu li ċerti 
sigarretti huma anqas ta' ħsara minn oħrajn. 
L-evidenza tissuġġerixxi wkoll li t-
twissijiet tas-saħħa bl-istampi u bil-miktub 
ikkombinati ta' daqs kbir huma aktar 
effettivi mit-twissijiet bil-miktub biss. 
F'dan id-dawl, it-twissijiet tas-saħħa 
kkombinati għandhom isiru obbligatorji fl-
Unjoni kollha u jkopru partijiet sinifikanti 
u viżibbli tal-wiċċ tal-pakkett. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tispjega ruħha weħidha. 
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22 a. Fejn jintużaw it-twissijiet tas-saħħa 
kkombinati, il-bqija tal-pakkett tat-tabakk 
għandu jiġi standardizzat u ħieles minn 
kwalunkwe marka sabiex jiġi 
mmassimizzat l-impatt tat-twissija tas-
saħħa. L-evidenza turi li ppakkjar 
standardizzat huwa partikolarment effettiv 
biex jiskoraġġixxi ż-żgħażagħ milli jibdew 
ipejpu.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ippakkettjar "sempliċi" standardizzat huwa kollox barra "sempliċi" - il-parti l-kbira tal-
pakkett huwa miksi b'twissijiet tas-saħħa grafiċi kbar, u fl-Awstralja l-isfond huwa kannella 
skur u montonu. Erba' Stati Membri jinsabu fi stadji differenti tal-kunsiderazzjoni tal-pakketti 
standard (UK, BE, FI u FR). Ippakkettjar standardizzat għal kollox huwa l-aktar mod effettiv 
biex jitneħħew l-ostakli għall-kummerċ fis-suq uniku. Huwa wkoll l-aħjar għażla f'termini ta' 
ħarsien tas-saħħa: iżid l-impatt tat-twissijiet tas-saħħa fost dawk li għadhom ma bdewx 
ipejpu, u huwa ppruvat li huwa effettiv biex jiskoraġġixxi liż-żgħażagħ b'mod partikolari milli 
jibdew 

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jiġu żgurati l-integrità u l-
viżibbiltà tat-twissijiet tas-saħħa u tiġi 
mmassimizzata l-effikaċja tagħhom, 
għandhom isiru dispożizzjonijiet rigward 
id-daqs tat-twissijiet kif ukoll rigward ċerti 
aspetti tad-dehra tal-pakkett tat-tabakk, 
inkluż il-mekkaniżmu tal-ftuħ. Il-pakkett u 
l-prodotti jistgħu jqarrqu lill-konsumaturi, 
b'mod partikolari liż-żgħażagħ, billi 
jissuġġerixxu li l-prodotti huma anqas ta' 

(23) Għandu jiġi stabbilit daqs minimu 
għat-twissijiet tas-saħħa kollha biex jiġu 
żgurati l-viżibilità u l-effettività tagħhom, 
u l-mekkaniżmu ta' ftuħ tal-pakkett 
m'għandu bl-ebda mod itellef it-twissijiet 
tas-saħħa. Il-pakkett u l-prodotti jistgħu 
jqarrqu lill-konsumaturi, b'mod partikolari 
liż-żgħażagħ, billi jissuġġerixxu li l-
prodotti huma anqas ta' ħsara. Pereżempju, 
dan huwa l-każ b'ċerti testi jew 
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ħsara. Pereżempju, dan huwa l-każ b'ċerti 
testi jew karatteristiċi, bħalma huma 
"qatran baxx", "ħfief", "ħfief ħafna", 
"mhux qawwija" "naturali", "organiċi", 
"mingħajr addittivi", "mingħajr aromi", 
“irqaq” ismijiet, stampi, u sinjali ta' figuri 
jew oħrajn. Bl-istess mod, id-daqs u d-
dehra tas-sigarretti individwali jista’ 
jqarraq lill-konsumaturi billi joħloq l-
impressjoni lu huma ta’ anqas ħsara. Studju 
riċenti wera wkoll li dawk li jpejpu 
sigarretti rqaq kienu aktar probabbli li 
jemmnu li l-marka tagħhom stess tista’ 
tkun ta’ anqas ħsara. Dan għandu jiġi 
indirizzat. 

karatteristiċi, bħalma huma "qatran baxx", 
"ħfief", "ħfief ħafna", "mhux qawwija" 
"naturali", "organiċi", "mingħajr addittivi", 
"mingħajr aromi", “irqaq” ismijiet, stampi, 
u sinjali ta' figuri jew oħrajn. Bl-istess 
mod, id-daqs u d-dehra tas-sigarretti 
individwali jista’ jqarraq lill-konsumaturi 
billi joħloq l-impressjoni lu huma ta’ anqas 
ħsara. Studju riċenti wera wkoll li dawk li 
jpejpu sigarretti rqaq kienu aktar probabbli 
li jemmnu li l-marka tagħhom stess tista’ 
tkun ta’ anqas ħsara. Dan għandu jiġi 
indirizzat. 

Or. en

Emenda 7

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 

(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 u 
kwalunkwe ppakkjar ta' barra 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 
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hekk, għandha ssir dispożizzjoni għall-
introduzzjoni ta' karatteristiċi ta' sigurtà li 
se jiffaċilitaw il-verifika dwar jekk il-
prodotti humiex awtentiċi. 

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

Ġustifikazzjoni

Skont ir-rekwiżiti tal-Protokoll tad-WHO biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti 
tat-Tabakk, għandu jkun hemm ukoll identifikaturi uniċi fuq kwalunkwe ppakkjar ta' barra 
(jiġifieri pelits, kaxex u kartuni eċċ...) L-identifikaturi uniċi dwar l-ippakkjar ta' barra u fuq 
il-pakketti individwali fuq ġewwa għandhom ikunu marbuta flimkien sabiex l-awtoritajiet 
ikunu jafu x'hemm fuq ġewwa ta' pelit, kaxxa jew kartuna.

Emenda 8

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 jiġi pprojbit għax dan
jiffaċilita l-aċċess taż-żgħażagħ għall-
prodotti tat-tabakk u jhedded li jimmina l-
konformità mar-rekwiżiti 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. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni sabet li l-bejgħ transkonfinali bl-internet huwa 
mmotivat b'mod ewlieni billi 1) joffri prezzijiet aktar baxxi għal prodotti illeċiti/foloz jew 2) 
jisfrutta illegalment id-differenzi fir-reġimi tat-taxxa nazzjonali. Din twassal għal distorsjoni 
tal-kompetizzjoni, bil-bejjiegħa bl-imnut tradizzjonali - partikolarment dawk ibbażati fl-Istati 
Membri b'tassazzjoni għolja - li jkollhom jikkompetu bi prezzijiet aktar baxxi minn 
(prinċipalment) il-bejjiegħa bl-imnut illegali bl-internet.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30 a. Id-distribuzzjoni ħielsa tal-prodotti 
tat-tabakk għadha tiġri f'ħafna Stati 
Membri permezz tal-istabbilimenti tal-
bejgħ bl-imnut onlajn u f'postijiet 
pubbliċi. Minħabba li għandha ż-
żgħażagħ fil-mira u minħabba l-potenzjal 
tagħha li tħajjar nies ġodda biex ipejpu, 
din il-prattika għandha tiġi pprojbita. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distribuzzjoni promozzjonali ħielsa tas-sigaretti f'klabbs u fuq il-bajjiet eċċ għandha fil-
mira tagħha ż-żgħażagħ u din ma tistax tiġi difiża.
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Emenda 10

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 jiġi 
awtorizzat minn qabel kwalunkwe prodott
tat-tabakk innovattivi. L-obbligu li l-
prodotti ġodda tat-tabakk iridu japplikaw 
għal awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandu jiġi impost 
fuq il-manifatturi u l-importaturi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti tat-tabakk huma estremament perikolużi għas-saħħa pubblika u ma għandhomx 
ikunu permessi fis-suq mingħajr ma jiġu awtorizzati minn qabel mill-awtoritajiet pubbliċi.

Emenda 11

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-

(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 
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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.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dettalji dwar jekk u kif jitwaqqfu panils ta' ttestjar indipendenti biex jiġi determinat jekk 
prodott tat-tabakk għandux aroma karatterizzanti jiġi deċiż b'mod aktar xieraq permezz tal-
atti delegati aktar milli l-atti ta' implimentazzjoni.

Emenda 12

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 

(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-attraenza, il-
metodoloġija biex jiġi determinat jekk 
prodott tat-tabakk għandux aroma 
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 li jirrevedu ċerti 
eżenzjonijiet mogħtija lill-prodotti tat-
tabakk li mhumiex sigarretti, tabakk tal-
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ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet adegwati waqt 
il-ħidma preparatorja, inkluż fuq il-livell 
ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti ddelegati, 
għandha tiżgura trasmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

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

Ġustifikazzjoni

ara l-emenda għall-Premessa 37.

Emenda 13

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-

(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 
domestiċi u importati 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 domestiċi u importati 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 
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Kummissjoni, kif ukoll approvazzjoni 
mingħandha, filwaqt li jitqies il-livell għoli 
ta’ protezzjoni tas-saħħa miksub permezz 
ta’ din id-Direttiva. 

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. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li l-Istati Membri għandhom il-libertà li jżommu jew jintroduċu regoli 
nazzjonali aktar riġidi f'oqsma koperti minn din id-Direttiva, sakemm dawn ikunu ġustifikati u 
approvati b'mod xieraq. Dawn ir-regoli aktar riġidi għandhom ukoll japplikaw għall-prodotti 
importati.

Emenda 14

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 domestiċi u importati 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) 
barra s-sigaretti u t-tabakk tal-brim 
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 
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regolamenti u regoli dwar is-servizzi tas-
Soċjetà tal-Informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li l-Istati Membri għandhom il-libertà li jżommu jew jintroduċu regoli 
nazzjonali aktar riġidi wkoll f'oqsma mhux koperti minn din id-Direttiva, sakemm dawn ikunu 
ġustifikati b'mod xieraq. Dawn ir-regoli aktar riġidi għandhom ukoll japplikaw għall-prodotti 
importati.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-bejgħ transkonfinali mill-bogħod ta' 
prodotti tat-tabakk; 

(d) il-projbizzjoni tal-bejgħ transkonfinali 
mill-bogħod ta' prodotti tat-tabakk; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 16.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-obbligu tan-notifika għal prodotti tat-
tabakk innovattivi;

(e) l-obbligu tal-Awtorizzazzjoni ta' qabel 
it-tqegħid fis-suq għal prodotti tat-tabakk 
innovattivi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 17.
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Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi ffaċilitat il-funzjonament tas-
suq intern tal-prodotti tat-tabakk u prodotti 
relatati, billi jittieħed bħala bażi l-livell 
għoli ta' ħarsien tas-saħħa.

Sabiex jiġu ssodisfati l-impenji li jaqgħu 
taħt il-Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO
dwar il-Kontroll tat-Tabakk u sabiex jiġi 
ffaċilitat il-funzjonament tas-suq intern tal-
prodotti tat-tabakk u prodotti relatati, billi 
jittieħed bħala bażi l-livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa, speċjalment għaż-żgħażagħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tad-Direttiva huwa li tarmonizza l-liġijiet ħalli ttejjeb il-funzjonament tas-suq intern. 
Imma fl-għażla tad-direzzjoni tal-armonizzazzjoni, il-fattur deċiżiv kien li tiggarantixxi livell 
għoli ta' ħarsien tas-saħħa pubblika, partikolarment għaż-żgħażagħ - u li timplimenta 
standards bi qbil internazzjonali. 

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 22 biex tadatta l-kontenuti
massimi stabbiliti fil-paragrafu 1, filwaqt li 
tqis l-iżvilupp xjentifiku u l-istandards 
miftiehma internazzjonalment.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 22 biex tnaqqas il-kontenuti
massimi stabbiliti fil-paragrafu 1, filwaqt li 
tqis l-iżvilupp xjentifiku u l-istandards 
miftiehma internazzjonalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandu jkollha bżonn biss li tnaqqas il-kontenuti tat-TNCO fil-futur, bi qbil 
mad-direzzjoni tal-istandards internazzjonali. 
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Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni l-kontenuti massimi 
stabbiliti minnhom għal emissjonijiet oħra 
tas-sigarretti u għall-emissjonijiet tal-
prodotti tat-tabakk għajr is-sigarretti. 
Meqjusa l-istandards miftiehma 
internazzjonalment, fejn disponibbli, u 
abbażi tal-evidenza xjentifika u tal-
kontenut notifikat mill-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati b’konformità mal-
Artikolu 22 biex tadotta u tadatta l-
kontenuti massimi għal emissjonijiet oħra 
tas-sigarretti u għall-emissjonijiet tal-
prodotti tat-tabakk għajr is-sigarretti li 
jżidu b’mod apprezzabbli l-effett tossiku 
jew ta' dipendenza tal-prodotti tat-tabakk lil 
hinn mil-limitu tat-tossiċità u l-effett ta' 
dipendenza li joriġina mill-kontenuti tal-
qatran, in-nikotina u l-monossidu tal-
karbonju stabbiliti fil-paragrafu 1.

3. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni l-kontenuti massimi 
stabbiliti minnhom għal emissjonijiet oħra 
tas-sigarretti u għall-emissjonijiet tal-
prodotti tat-tabakk għajr is-sigarretti. 
Meqjusa l-istandards miftiehma 
internazzjonalment, fejn disponibbli, u 
abbażi tal-evidenza xjentifika u tal-
kontenut notifikat mill-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati b’konformità mal-
Artikolu 22 biex tadotta u tnaqqas il-
kontenuti massimi għal emissjonijiet oħra 
tas-sigarretti u għall-emissjonijiet tal-
prodotti tat-tabakk għajr is-sigarretti li 
jżidu b’mod apprezzabbli l-effett tossiku 
jew ta' dipendenza tal-prodotti tat-tabakk lil 
hinn mil-limitu tat-tossiċità u l-effett ta' 
dipendenza li joriġina mill-kontenuti tal-
qatran, in-nikotina u l-monossidu tal-
karbonju stabbiliti fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandu jkollha bżonn biss li tnaqqas kwalunkwe livell ieħor imfassal għal 
emissjonijiet tossiċi jew li joħolqu dipendenza fil-futur, bi qbil mad-direzzjoni tal-istandards 
internazzjonali. 

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-ħruġ ta' qatran, nikotina u monossidu 
tal-karbonju tas-sigarretti għandu jitkejjel 
fuq il-bażi tal-istandards ISO 4387 għall-

1. Il-ħruġ ta' qatran, nikotina u monossidu 
tal-karbonju tas-sigarretti għandu jitkejjel 
fuq il-bażi tal-istandards ISO 4387 għall-
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qatran, 10315 għan-nikotina, u 8454 għall-
monossidu tal-karbonju.

qatran, 10315 għan-nikotina, u 8454 għall-
monossidu tal-karbonju.

L-eżattezza tal-indikazzjonijiet tal-qatran u 
tan-nikotina għandha tiġi verifikata skont l-
istandard ISO 8243. 

L-eżattezza tal-indikazzjonijiet tal-qatran,
tan-nikotina u tal-monossidu tal-karbonju 
għandha tiġi verifikata skont l-istandard 
ISO 8243.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-istandard internazzjonali diġà jintuża biex ikejjel il-preċiżjoni tal-indikazzjonijiet tal-
monossidu tal-karbonju.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tixrid tal-informazzjoni ppreżentata skont 
il-paragrafu 1 fuq websajt apposta, li tkun 
disponibbli għall-pubbliku ġenerali. Huma 
u jagħmlu dan, l-Istati Membri għandhom 
iqisu kif xieraq il-ħtieġa li jipproteġu l-
informazzjoni li tikkostitwixxi sigriet 
kummerċjali. 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tixrid tal-informazzjoni ppreżentata skont 
il-paragrafu 1 fuq websajt li tkun 
disponibbli għall-pubbliku ġenerali. Huma 
u jagħmlu dan, l-Istati Membri għandhom 
iqisu kif xieraq il-ħtieġa li jipproteġu l-
informazzjoni li tikkostitwixxi sigriet 
kummerċjali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti Stati Membri diġà għandhom websajts apposta dwar il-kontroll tat-tabakk. Din l-
emenda tiċċara li m'għandhomx bżonn jagħmlu websajt ġdida.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jeżiġu 
wkoll li l-manifatturi u l-importaturi 
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jiżvelaw l-ispiża tagħhom għar-riklamar, 
il-promozzjoni u l-isponsorjar għal kull 
Stat Membru fuq bażi annwali li tibda 
mis-sena kalendarja sħiħa wara dik tad-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 13 tad-WHO FCTC. Din il-figura mhijiex attwalment 
disponibbli għall-UE.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-
informazzjoni kollha li ssir disponibbli 
skont dan l-Artikolu (partikolarment l-
informazzjoni relatata ma kemm joħolqu 
dipendenza u kemm huma tossiċi l-
ingredjenti, ir-riċerka dwar is-suq u d-
dejta dwar il-bejgħ) u għandha tipproduċi 
rapport regolari għall-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill li jagħmel sommarju 
tas-sejbiet ewlenin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Se jkun l-ewwel darba li ħafna minn din l-informazzjoni se ssir disponibbli għar-regolaturi. 
Ikun utli li ssir analiżi fil-każ li jkun hemm lezzjonijiet possibbli li wieħed jista' jitgħallem 
minnhom għall-politiki tal-kontroll tat-tabakk futuri.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. It-tariffi applikati mill-Istati Membri 6. Jistgħu jiġu applikati tariffi 



PE508.085v03-00 22/48 PR\932973MT.doc

MT

biex jirċievu, jaħżnu, jimmaniġġaw, 
janalizzaw u jippubblikaw l-informazzjoni 
mibgħuta lilhom skont dan l-Artikolu, jekk 
hemm, ma għandhomx jaqbżu l-ispiża 
attribwibbli għal dawk l-attivitajiet. 

proporzjonati mill-Istati Membri biex 
jirċievu, jaħżnu, jimmaniġġaw, janalizzaw 
u jippubblikaw l-informazzjoni mibgħuta 
lilhom skont dan l-Artikolu

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit tal-ispejjeż għandu hawnhekk ikun konsistenti mar-rekwiżiti fl-Artikolu 17.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha wara talba ta' 
Stat Membru jew tista' fuq inizjattiva 
tagħha stess, tiddetermina permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni jekk prodott tat-
tabakk jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-
paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 21.

2. Il-Kummissjoni għandha wara talba ta' 
Stat Membru jew tista' fuq inizjattiva 
tagħha stess, tiddetermina permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni jekk prodott tat-
tabakk jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-
paragrafu 1, u għalhekk irid jiġi pprojbit 
fis-suq uniku. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 21. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li, permezz tal-adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni testendi 
l-projbizzjoni ta' prodott partikolari għall-bqija tas-suq uniku. 

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 2 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta permezz
tal-atti ta’ implimentazzjoni regoli 
uniformi tal-proċeduri biex jiġi determinat 

Il-Kummissjoni għandha tadotta permezz
ta' atti ddelegati kriterji dettaljati u 
proċeduri biex jiġi determinat jekk prodott 
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jekk prodott jaqax fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-paragrafu 1. Dawk l-atti
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 21.

jaqax fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
paragrafu 1. Dawk l-atti ddelegati
għandhom jiġu adottati f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 22.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dettalji dwar jekk u kif jitwaqqfu panils ta' ttestjar indipendenti biex jiġi determinat jekk 
prodott tat-tabakk għandux aroma karatterizzanti jiġi deċiż b'mod aktar xieraq permezz tal-
atti delegati aktar milli l-atti ta' implimentazzjoni.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom, abbażi ta' 
evidenza xjentifika, jipprojbixxu t-tqegħid 
fis-suq ta' prodotti tat-tabakk b’adittivi fi 
kwantitajiet li jżidu b’mod apprezzabbli fl-
istadju tal-konsum l-effett tossiku jew ta' 
dipendenza tal-prodott tat-tabakk.

7. L-Istati Membri għandhom, abbażi ta' 
evidenza xjentifika, jipprojbixxu t-tqegħid 
fis-suq ta' prodotti tat-tabakk b’addittivi fi 
kwantitajiet li jżidu, fl-istadju tal-konsum,
l-effett tossiku jew ta' dipendenza tal-
prodott tat-tabakk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx bżonn spjegazzjoni.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha wara talba ta' 
Stat Membru jew tista' fuq inizjattiva 
tagħha stess, tiddetermina permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni jekk prodott tat-
tabakk jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-
paragrafu 7. Dawk l-atti ta’ 

8. Il-Kummissjoni għandha wara talba ta' 
Stat Membru jew tista' fuq inizjattiva 
tagħha stess, tiddetermina permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni jekk prodott tat-
tabakk jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-
paragrafu 7, u għalhekk irid jiġi pprojbit 
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implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 21 u għandhom 
ikunu bbażati fuq l-aħħar evidenza 
xjentifika.

fis-suq uniku. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 21 u għandhom 
ikunu bbażati fuq l-aħħar evidenza 
xjentifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li, permezz tal-adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni testendi 
l-projbizzjoni ta' prodott partikolari għall-bqija tas-suq uniku. 

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Fil-każ li l-evidenza xjentifika u l-
esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tal-
paragrafi 7 u 8 juru li ċertu addittiv jew 
ċerta kwantità tiegħu tamplifika b'mod 
apprezzabbli fl-istadju tal-konsum l-effett 
tossiku jew ta' dipendenza ta' prodott tat-
tabakk, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 22 biex tistabbilixxi livelli 
massimi għal dawk l-addittivi.

9. Fil-każ li l-evidenza xjentifika u l-
esperjenza miksuba fl-applikazzjoni tal-
paragrafi 7 u 8 juru li ċertu addittiv jew 
ċerta kwantità tiegħu tamplifika fl-istadju 
tal-konsum l-effett tossiku jew ta' 
dipendenza ta' prodott tat-tabakk, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 22 
biex tistabbilixxi livelli massimi għal dawk 
l-addittivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn spjegazzjoni.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
twissijiet tas-saħħa fuq il-wiċċ prinċipali 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
twissijiet tas-saħħa fuq il-wiċċ prinċipali 
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tal-pakkett jew fuq xi ppakkjar ta’ barra 
huma kompletament viżibbli, inkluż li ma 
jkunux parzjalment jew totalment 
moħbija jew interrotti b'tqartis, b’boroż, 
b’għata, b’kaxex jew mezzi oħrajn meta l-
prodotti tat-tabakk jitqiegħdu fis-suq. 

tal-pakkett jew fuq xi ppakkjar ta’ barra 
huma kompletament viżibbli, u għandhom 
jadottaw ir-regoli neċessarji biex jevitaw 
it-tqegħid fis-suq ta' kwalunkwe tip ta' 
tqartis, borża, għata, kaxxa jew mezz 
ieħor li parzjalment jew totalment jgħattu 
jew ifixklu t-twissijiet tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jittieħdu miżuri li jiżguraw li t-twissijiet tas-saħħa jkunu viżibbli għall-pubbliku 
b'mod ċar.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu komposti minn kitba ta’ twissija 
elenkata fl-Anness I u ritratt bil-kulur 
korrispondenti speċifikat fil-librerija tal-
istampi; 

(a) ikunu komposti minn kitba ta’ twissija 
elenkata fl-Anness I u ritratt bil-kulur 
korrispondenti speċifikat fil-librerija tal-
istampi fl-Anness Ia; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

biex jiġi korrett tħassir fl-abbozzar.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-twissijiet tas-saħħa kkombinati 
flimkien għandhom ikunu diviżi fi tliet 
settijiet li jinbidlu fuq bażi annwali L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li kull twissija 
kkombinata tas-saħħa tidher kemm jista’ 
jkun possibbli fl-istess ammont ta’ drabi ta’ 

2. It-twissijiet tas-saħħa kkombinati 
flimkien għandhom ikunu diviżi fi tliet 
settijiet li jinbidlu fuq bażi annwali L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li kull twissija 
kkombinata tas-saħħa disponibbli għall-
użu f'kwalunkwe sena tidher kemm jista’ 
jkun possibbli fl-istess ammont ta’ drabi ta’ 
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kull marka kummerċjali; kull marka kummerċjali; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li kull waħda mill-erbatax-il twissija tas-saħħa disponibbli għall-użu f'sena 
partikolari għandhom jidhru b'mod ugwali kemm jista' jkun fuq kull marka kummerċjali tas-
sigaretti u tat-tabakk tal-brim. 

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Pakkett tas-sigarretti jista’ jkun tal-
kartun jew ta’ materjal artab u ma 
għandux jkollu fetħa li tista’ tingħalaq mill-
ġdid jew li tiġi siġillata mill-ġdid wara l-
ewwel ftuħ, għajr l-għatu flip-top. L-għatu 
flip-top ta’ pakkett tas-sigarretti għandu 
jkun mitwi f’ċappetta fuq dahar il-pakkett 
biss.

2. Pakkett tas-sigarretti għandu jkun
magħmul mill-kartun jew materjal artab u 
ma għandux ikollu fetħa li tista’ tingħalaq 
mill-ġdid jew li tiġi siġillata mill-ġdid wara 
l-ewwel ftuħ, għajr l-għatu flip-top. L-
għatu flip-top ta’ pakkett tas-sigarretti 
għandu jkun mitwi f’ċappetta fuq dahar il-
pakkett biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandhiex bżonn spjegazzjoni.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull wiċċ ta' barra tal-pakkett 
individwali u kwalunkwe ppakkjar ta' 
barra tas-sigaretti u t-tabakk tal-brim 
mhux irregolati mid-dispożizzjonijiet ta' 
din id-Direttiva għandhom jiġu 
standardizzati fil-mod li ġej:
a) ma jkollhom ebda marka kummerċjali 
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jew kwalunkwe marka oħra, apparti l-
isem tal-marka u kwalunkwe isem varjant 
għall-prodotti tat-tabakk;
b) l-isem tal-marka, u kwalunkwe isem 
varjant għandhom:
i) ma jidhrux aktar minn darba fuq 
kwalunkwe wiċċ tal-pakketti 
ii) jidhru orizzontalment taħt, u fl-istess 
direzzjoni bħat-twissija tas-saħħa 
kkombinata, fiċ-ċentru tal-ispazju li jkun 
baqa' fuq l-uċuħ ta' quddiem u ta' wara 
tal-pakkett individwali u kwalunkwe 
ppakkjar ta' barra;
iii) jikkonformaw ma' kwalunkwe regola 
dettaljata oħra stipulata fil-paragrafu 3;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ippakkjar "sempliċi" standardizzat huwa kollox barra "sempliċi" - il-parti l-kbira tal-pakkett 
huwa miksi b'twissijiet tas-saħħa grafiċi kbar, u fl-Awstralja l-isfond huwa kannella skur u 
monotonu. Erba' Stati Membri jinsabu fi stadji differenti tal-kunsiderazzjoni tal-pakketti 
standard (UK, BE, FI u FR). Ippakkjar standardizzat għal kollox huwa l-aktar mod effettiv 
biex jitneħħew l-ostakli għall-kummerċ fis-suq uniku. Huwa wkoll l-aħjar għażla f'termini ta' 
ħarsien tas-saħħa: iżid l-impatt tat-twissijiet tas-saħħa fost dawk li għadhom ma bdewx 
ipejpu, u huwa ppruvat li huwa effettiv biex jiskoraġġixxi liż-żgħażagħ b'mod partikolari milli 
jibdew.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-ebda marka kummerċjali jew 
kwalunkwe marka oħra ma tista' tidher 
fuq il-prodott tat-tabakk innifsu 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-immarkar jew disinji oħra (per eżempju, dekorazzjoni florali) m'għandhomx ikunu permessi 
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fuq is-sigaretti individwali.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 22 sabiex tiddefinixxi regoli 
aktar dettaljati għall-forma u d-daqs ta’ 
pakketti individwali sakemm dawn ir-
regoli huma meħtieġa biex tkun żgurata l-
viżibbiltà sħiħa u l-integrità tat-twissijiet 
tas-saħħa qabel l-ewwel ftuħ, matul il-
ftuħ u wara l-għelqu mill-ġdid ta' pakkett 
individwali.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 22 sabiex tiddefinixxi regoli 
aktar dettaljati għall-forma, id-daqs u l-
kulur tal-isfond ta’ pakketti individwali, 
kif ukoll it-tip u d-daqs tal-font li jridu 
jintużaw għall-isem tal-marka, u 
kwalunkwe isem varjant.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ippakkjar "sempliċi" standardizzat huwa kollox barra "sempliċi" - il-parti l-kbira tal-pakkett 
huwa miksi b'twissijiet tas-saħħa grafiċi kbar, u fl-Awstralja l-isfond huwa kannella skur u 
monotonu. Erba' Stati Membri jinsabu fi stadji differenti tal-kunsiderazzjoni tal-pakketti 
standard (UK, BE, FI u FR). Ippakkjar standardizzat għal kollox huwa l-aktar mod effettiv 
biex jitneħħew l-ostakli għall-kummerċ fis-suq uniku. Huwa wkoll l-aħjar għażla f'termini ta' 
ħarsien tas-saħħa: iżid l-impatt tat-twissijiet tas-saħħa fost dawk li għadhom ma bdewx 
ipejpu, u huwa ppruvat li huwa effettiv biex jiskoraġġixxi liż-żgħażagħ b'mod partikolari milli 
jibdew. 

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pakketti individwali kollha tal-prodotti tat-
tabakk imqiegħda fis-suq għandhom jiġu 
mmarkati b’identifikatur uniku. Sabiex 
tkun żgurata l-integrità tagħhom, l-
identifikaturi uniċi għandhom ikunu 
stampati/imwaħħla b’tali mod li ma 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pakketti individwali kollha u kwalunkwe 
ppakkjar ta' barra tal-prodotti tat-tabakk 
imqiegħda fis-suq għandhom jiġu 
mmarkati b’identifikatur uniku. Sabiex 
tkun żgurata l-integrità tagħhom, l-
identifikaturi uniċi għandhom ikunu 
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jistgħux jinqalgħu, ma jistgħux jitħassru u 
bl-ebda mod jinħbew jew interrotti b’xi 
mod, inkluż permezz ta’ bolol tat-taxxa jew 
il-marki tal-prezz, jew bil-ftuħ tal-pakkett. 
Fir-rigward tal-prodotti manifatturati barra 
mill-Unjoni l-obbligi stabbiliti f’dan l-
Artikolu japplikaw biss għal dawk destinati 
jew imqiegħda fis-suq tal-Unjoni

stampati/imwaħħla b’tali mod li ma 
jistgħux jinqalgħu, ma jistgħux jitħassru u 
bl-ebda mod jinħbew jew interrotti b’xi 
mod, inkluż permezz ta’ bolol tat-taxxa jew 
il-marki tal-prezz, jew bil-ftuħ tal-pakkett. 
Fir-rigward tal-prodotti manifatturati barra 
mill-Unjoni l-obbligi stabbiliti f’dan l-
Artikolu japplikaw biss għal dawk destinati 
jew imqiegħda fis-suq tal-Unjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ir-rekwiżiti dwar il-"Protokoll tad-WHO biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-
Prodotti tat-Tabakk", għandu jkun hemm ukoll identifikaturi uniċi fuq kwalunkwe ppakkjar ta' 
barra (jiġifieri pelits, kaxex u kartuni eċċ...) L-identifikaturi uniċi dwar l-ippakkjar ta' barra u 
fuq il-pakketti individwali fuq ġewwa għandhom ikunu marbuta flimkien sabiex l-awtoritajiet 
ikunu jafu x'hemm fuq ġewwa ta' pelit, kaxxa jew kartuna. Kwalunkwe ppakkjar mill-ġdid 
għandu jiġi rreġistrat. 

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-identifikaturi uniċi tal-pakketti 
individwali jkunu marbutin mal-
identifikatur uniku fuq l-ippakkjar ta' 
barra. Kwalunkwe bidla fir-rabtiet bejn il-
pakketti individwali u l-ippakkjar ta' 
barra għandha tiġi rreġistrata fid-
database imsemmija fil-Paragrafu 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ir-rekwiżiti dwar il-"Protokoll tad-WHO biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-
Prodotti tat-Tabakk", għandu jkun hemm ukoll identifikaturi uniċi fuq kwalunkwe ppakkettjar 
ta' barra (jiġifieri pelits, kaxex u kartuni eċċ...) L-identifikaturi uniċi dwar l-ippakkettjar ta' 
barra u fuq il-pakketti individwali fuq ġewwa għandhom ikunu marbuta flimkien sabiex l-
awtoritajiet ikunu jafu x'hemm fuq ġewwa ta' pelit, kaxxa jew kartuna. Kwalunkwe 
ppakkettjar mill-ġdid għandu jiġi rreġistrat. 
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Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
operaturi ekonomiċi kollha involuti fil-
kummerċ tal-prodotti tat-tabakk, mill-
manifattur sal-aħħar operatur ekonomiku, 
qabel l-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-
imnut, jirreġistraw id-dħul tal-pakketti 
kollha individwali fil-pussess tagħhom, kif 
ukoll, il-movimenti kollha intermedjarji u 
l-aħħar ħruġ mill-pussess tagħhom. Dan l-
obbligu jista’ jiġi ssodisfat billi jkunu 
rreġistrati f’forma aggregata, eż. tal-
ippakkjar estern, bil-kundizzjoni li l-
identifikazzjoni tal-provenjenza u t-traċċar 
tal-pakketti individwali tibqa’ possibbli. 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
operaturi ekonomiċi kollha involuti fil-
kummerċ tal-prodotti tat-tabakk, mill-
manifattur sal-aħħar operatur ekonomiku, 
qabel l-ewwel stabbiliment tal-bejgħ bl-
imnut, jirreġistraw id-dħul tal-pakketti 
individwali u l-ippakkjar ta' barra kollha 
fil-pussess tagħhom, kif ukoll, il-
movimenti kollha intermedjarji u l-aħħar 
ħruġ mill-pussess tagħhom, u jittrażmettu 
d-dejta elettronikament f'faċilità għall-
ħżin tad-dejta skont il-paragrafu 6. Dan l-
obbligu jista’ jiġi ssodisfat billi jkunu 
rreġistrati f’forma aggregata, eż. tal-
ippakkjar estern, bil-kundizzjoni li l-
identifikazzjoni tal-provenjenza u t-traċċar 
tal-pakketti individwali tibqa’ possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ir-rekwiżiti dwar il-"Protokoll tad-WHO biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-
Prodotti tat-Tabakk", għandu jkun hemm ukoll identifikaturi uniċi fuq kwalunkwe ppakkettjar 
ta' barra (jiġifieri pelits, kaxex u kartuni eċċ...) L-identifikaturi uniċi dwar l-ippakkettjar ta' 
barra u fuq il-pakketti individwali fuq ġewwa għandhom ikunu marbuta flimkien sabiex l-
awtoritajiet ikunu jafu x'hemm fuq ġewwa ta' pelit, kaxxa jew kartuna. Kwalunkwe 
ppakkettjar mill-ġdid għandu jiġi rreġistrat. 

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-
tabakk jikkonkludu kuntratti ta' ħżin ta' 

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-
tabakk jikkonkludu kuntratti ta' ħżin ta' 
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dejta ma' parti terza indipendenti li 
għandha tospita l-faċilità tal-ħżin tad-dejta 
għal dejta relatata mal-manifattur u l-
importatur ikkonċernat. Il-faċilità tal-ħżin 
tad-dejta għandha tkun fiżikament lokata 
fit-territorju tal-Unjoni. Il-konvenjenza tal-
parti terza, b'mod partikolari l-
indipendenza u l-kapaċitajiet tekniċi 
tagħha, kif ukoll il-kuntratt, għandhom 
ikunu approvati u sorveljati minn awditur 
estern, propost u mħallas mill-manifattur 
tat-tabakk u approvat mill-Kummissjoni. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
trasparenza u l-aċċessibilità sħaħ tal-
faċilitajiet tal-ħżin tad-dejta għall-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni u l-parti terza indipendenti 
fuq bażi permanenti. F’każijiet ġustifikati 
b’mod xieraq l-Istati Membri jew il-
Kummissjoni jistgħu jipprovdu lill-
manifatturi jew l-importaturi aċċess għal 
din l-informazzjoni, bil-kundizzjoni li 
informazzjoni kummerċjalment sensittiva 
tibqa’ protetta b’mod adegwat skont il-
leġiżlazzjonijiet rilevanti nazzjonali u tal-
Unjoni.

dejta ma' parti terza indipendenti li 
għandha tospita l-faċilità tal-ħżin tad-dejta 
għal dejta relatata mal-manifattur u l-
importatur ikkonċernat. Il-faċilità tal-ħżin 
tad-dejta għandha tkun fiżikament lokata 
fit-territorju tal-Unjoni. Il-parti terza 
indipendenti għandha tkun ħielsa mill-
interessi kummerċjali u interessi vestiti 
oħra tal-industrija tat-tabakk u industriji 
relatati oħra. Il-konvenjenza tal-parti 
terza, b'mod partikolari l-indipendenza u l-
kapaċitajiet tekniċi tagħha, kif ukoll il-
kuntratt, għandhom ikunu approvati u 
sorveljati mill-Kummissjoni, megħjuna 
minn awditur estern indipendenti, imħallas
mill-manifattur tat-tabakk u approvat mill-
Kummissjoni. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw it-trasparenza u l-aċċessibilità 
sħaħ tal-faċilitajiet tal-ħżin tad-dejta għall-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni u l-parti terza indipendenti 
fuq bażi permanenti. F’każijiet ġustifikati 
b’mod xieraq l-Istati Membri jew il-
Kummissjoni jistgħu jipprovdu lill-
manifatturi jew l-importaturi aċċess għal 
din l-informazzjoni, bil-kundizzjoni li 
informazzjoni kummerċjalment sensittiva 
tibqa’ protetta b’mod adegwat skont il-
leġiżlazzjonijiet rilevanti nazzjonali u tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat ilqugħ bejn l-organizzazzjoni tal-ħżin tad-dejta u l-industrija tat-tabakk, u 
biex tiġi żgurata l-indipendenza sħiħa tal-ewwel waħda, għandhom jitwaqqfu aktar 
salvagwardji.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Barra l-identifikatur uniku, l-Istati 8. Barra l-identifikatur uniku, l-Istati 
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Membri għandhom jesiġu li l-pakketti 
kollha individwali tal-prodotti tat-tabakk li 
jitqiegħdu fis-suq ikollhom karatteristika 
viżibbli tas-sigurtà li ma tistax tintbagħbas 
b’ħxuna ta' mill-inqas 1 cm², li għandha 
tkun stampata jew imwaħħla b’tali mod li 
ma tinqalax, ma tistax titħassar u bl-ebda 
mod tiġi moħbija jew interrotta b’xi mod, 
inkluż permezz tal-bolol tat-taxxa jew il-
marki tal-prezz, jew elementi oħra stipulati 
bil-liġi. 

Membri għandhom jesiġu li l-pakketti 
kollha individwali tal-prodotti tat-tabakk li 
jitqiegħdu fis-suq ikollhom karatteristika 
viżibbli , u inviżibbli, tas-sigurtà li ma 
tistax tintbagħbas b’ħxuna ta' mill-inqas 
1 cm², li għandha tkun stampata jew 
imwaħħla b’tali mod li ma tinqalax, ma 
tistax titħassar u bl-ebda mod tiġi moħbija 
jew interrotta b’xi mod, inkluż permezz tal-
bolol tat-taxxa jew il-marki tal-prezz, jew 
elementi oħra stipulati bil-liġi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fatturi tas-sigurtà inviżibbli jagħmluha aktar diffiċli biex il-prodotti jiġu falsifikati. 
Madankollu, minħabba li l-fatturi inviżibbli jistgħu jiġu biss verifikati mill-uffiċjali, il-fattur 
tas-sigurtà għandu jkollu kemm elementi viżibbli kif ukoll inviżibbli, simili għas-sistemi użati 
fuq is-sigaretti fir-Renju Unit, it-Turkija, il-Brażil u l-Malasja.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jobbligaw
lill-istabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut li 
biħsiebhom jinvolvu ruħhom fil-bejgħ 
bid-distanza transkonfinali lill-
konsumaturi li jinsabu fl-Unjoni li 
jirreġistraw mal-awtoritajiet kompetenti 
fl-Istat Membru fejn l-istabbiliment tal-
bejgħ bl-imnut huwa stabbilit u fl-Istat 
Membru fejn jinsab il-konsumatur attwali 
jew potenzjali. Punti tal-bejgħ bl-imnut 
stabbiliti barra l-Unjoni għandhom 
jirreġistraw mal-awtoritajiet kompetenti 
fl-Istat Membru fejn jinsabu l-
konsumaturi attwali jew potenzjali. L-
istabbilimenti kollha tal-bejgħ bl-imnut li 
biħsiebhom jinvolvu ruħhom fil-bejgħ 
bid-distanza bejn il-fruntieri għandhom 
jissottomettu ta' mill-inqas din l-
informazzjoni li ġejja lill-awtoritajiet 

1. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu
lill-istabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut 
stabbiliti fit-territorju tagħhom milli 
jidħlu f'bejgħ bid-distanza transkonfinali.
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kompetenti:
(a) l-isem jew l-isem korporattiv u l-
indirizz permanenti tal-post tal-attività 
minn fejn il-prodotti tat-tabakk jiġu 
fornuti ; 
(b) Id-data ta’ meta bdiet l-attività li qed 
toffri l-prodotti tat-tabakk għall-bejgħ bid-
distanza bejn il-fruntieri lill-pubbliku 
permezz tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni; 
(c) l-indirizz tal-websajt/s użati għal dak l-
iskop u l-informazzjoni rilevanti kollha 
neċessarja biex tkun identifikata l-
websajt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jipprojbixxu lill-istabbilimenti tal-bejgħ 
bl-imnut stabbiliti fit-territorju tagħhom 
milli jqassmu prodotti tat-tabakk b'xejn 
jew bi skont permezz ta' mezzi 
transkonfinali bid-distanza jew permezz 
ta' kwalunkwe mezz ieħor. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-distribuzzjoni promozzjonali ħielsa tas-sigaretti f'klabbs u fuq il-bajjiet eċċ għandha fil-
mira tagħha ż-żgħażagħ u din ma tistax tiġi difiża.

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jippubblikaw lista 
sħiħa tal-istabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut 
reġistrati magħhom skont ir-regoli u s-
salvagwardji stipulati fid-
Direttiva 95/46/KE. L-istabbilimenti tal-
bejgħ bl-imnut jistgħu jibdew biss t-
tqegħid fis-suq ta’ prodotti tat-tabakk fil-
forma ta' bejgħ bid-distanza mill-mument 
li l-isem tal-istabbiliment tal-bejgħ bl-
imnut huwa ppubblikat fl-Istati Membri 
rilevanti. 

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk ikun neċessarju biex tkun żgurata 
l-konformità u jiġi ffaċilitat l-infurzar, l-
Istati Membri tad-destinazzjoni jistgħu 

Imħassar



PR\932973MT.doc 35/48 PE508.085v03-00

MT

jesiġu li punt ta’ bejgħ bl-imnut 
jinnomina persuna naturali li hija 
responsabbli biex tivverifika il-prodotti 
tat-tabakk qabel ma jaslu għand il-
konsumatur jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont 
din id-Direttiva fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-istabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut 
involuti f’bejgħ bid-distanza għandhom 
ikunu mgħammra b’sistema ta' verifika 
tal-età, li tivverifika fil-mument tal-bejgħ, 
li l-konsumatur li qed jixtri jirrispetta l-
età minima prevista skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tal-Istat Membru tad-
destinazzjoni. Il-bejjiegħ bl-imnut jew il-
persuna naturali nominata għandhom 
jirrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti 
deskrizzjoni tad-dettalji u t-tħaddim tas-
sistema tal-verifika tal-età.

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
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Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-dejta personali tal-konsumatur 
għandha tiġi pproċessata biss skont id-
Direttiva 95/46/KE u ma tiġix żvelata lill-
manifattur tal-prodotti tat-tabakk jew il-
kumpaniji li jiffurmaw parti mill-istess 
grupp ta’ kumpaniji jew lil kwalunkwe 
partijiet terzi oħra. Id-dejta personali ma 
għandhiex tintuża jew tiġi ttrasferita lil 
hinn mill-iskop tax-xiri effettiv. Dan 
japplika wkoll jekk l-istabbiliment tal-
bejgħ bl-imnut jifforma parti minn 
manifattur ta’ prodotti tat-tabakk.

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 - Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Notifika tal-prodotti ġodda tat-tabakk Awtorizzazzjoni ta' qabel it-tqegħid fis-suq 
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tal-prodotti ġodda tat-tabakk

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun neċessarju, ir-regolaturi għandhom ikunu jistgħu jipprevjenu l-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti ġodda tat-tabakk futuri.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – Paragrafu -1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1 a. L-Istati Membri għandhom 
jawtorizzaw minn qabel it-tqegħid fis-suq 
ta' kwalunkwe prodott ġdid tat-tabakk. 
Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu sistema ta' 
awtorizzazzjoni u jitħallsu tariffa 
proporzjonata. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun neċessarju, ir-regolaturi għandhom ikunu jistgħu jipprevjenu l-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti ġodda tat-tabakk futuri.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 - Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-
tabakk jinnotifikaw lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri bi kwalunkwe 
prodotti ġodda tat-tabakk li beħsiebhom 
iqegħdu fis-swieq tal-Istati Membri 
kkonċernati. In-notifika għandha tkun 
sottomessa f’forma elettronika sitt xhur 
qabel it-tqegħid maħsub fis-suq u 

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-
tabakk jippreżentaw applikazzjoni lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għal kwalunkwe prodott ġdid tat-tabakk li 
beħsiebhom iqiegħdu fis-swieq tal-Istati 
Membri kkonċernati. L-applikazzjoni
għandha tkun sottomessa f’forma 
elettronika u għandu jkollha deskrizzjoni 
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għandha tkun akkumpanjata minn
deskrizzjoni dettaljata tal-prodott in 
kwistjoni kif ukoll informazzjoni dwar l-
ingredjenti u l-emissjonijiet skont l-
Artikolu 5. Il-manifatturi u l-importaturi li
jinnotifikaw prodotti ġodda tat-tabakk 
għandhom ukoll jipprovdu lill-awtoritajiet 
kompetenti in kwistjoni bi: 

dettaljata tal-prodott in kwistjoni kif ukoll 
informazzjoni dwar l-ingredjenti u l-
emissjonijiet skont l-Artikolu 5. Il-
manifatturi u l-importaturi li japplikaw 
għal awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti ġodda 
tat-tabakk għandhom ukoll jipprovdu lill-
awtoritajiet kompetenti in kwistjoni bi: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun neċessarju, ir-regolaturi għandhom ikunu jistgħu jipprevjenu l-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti ġodda tat-tabakk futuri.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 - Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-
tabakk jinformaw l-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom b’xi tagħrif ġdid jew aġġornat 
imsemmi fil-punti (a) sa (c) fil-paragrafu 1. 
L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati 
li jeħtieġu mill-manifatturi jew l-
importaturi tat-tabakk li jwettqu testijiet 
addizzjonali jew jissottomettu 
informazzjoni addizzjonali. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu disponibbli 
lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha li 
jirċievu skont dan l-Artikolu. L-Istati 
Membri għandhom ikunu intitolati li 
jintroduċu sistema ta’ awtorizzazzjoni u 
jitolbu ħlas proporzjonat..

2. Wara t-tqegħid fis-suq, l-Istati Membri 
għandhom jesiġu li l-manifatturi u l-
importaturi tal-prodotti tat-tabakk 
jinformaw l-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom b’xi tagħrif ġdid jew aġġornat 
imsemmi fil-punti (a) sa (c) fil-paragrafu 1. 
L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati 
li jeħtieġu mill-manifatturi jew l-
importaturi tat-tabakk li jwettqu testijiet 
addizzjonali jew jissottomettu 
informazzjoni addizzjonali. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu disponibbli 
lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha li 
jirċievu skont dan l-Artikolu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun neċessarju, ir-regolaturi għandhom ikunu jistgħu jipprevjenu l-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti ġodda tat-tabakk futuri.
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Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 - Paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-
ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
adottati skont din id-Direttiva u għandhom 
jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha biex 
jiżguraw li dawn jiġu infurzati. Il-penali 
previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-
ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
adottati skont din id-Direttiva u għandhom 
jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha biex 
jiżguraw li dawn jiġu infurzati. Il-penali 
previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. Kwalunkwe 
penali finanzjarja applikabbli għall-ksur 
intenzjonat għandha tpatti għall-vantaġġ 
ekonomiku mfittex minn dan il-ksur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Penali finanzjarja għandha tal-inqas tkun ekwivalenti għall-profitti magħmula. Dan il-
prinċipju ġie inkluż fi proposti leġiżlattivi f'oqsma oħra, per eżempju r-riċiklaġġ tal-vapuri u 
r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-kontroll uffiċjali fil-kuntest tal-iskandlu tal-laħam taż-żiemel.

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – Paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżviluppi tas-suq f’prodotti ġodda 
tat-tabakk li jieħdu in konsiderazzjoni, 
inter alia, in-notifiki li jkunu waslu skont l-
Artikolu 17;

(b) l-iżviluppi tas-suq f’prodotti ġodda 
tat-tabakk li jieħdu in konsiderazzjoni, 
inter alia, l-awtorizzazzjonijiet li jkunu
saru skont l-Artikolu 17;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 17.
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Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 - Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, Stat Membru jista’ jżomm 
disposizzjonijiet nazzjonali aktar stretti, 
applikabbli għall-prodotti kollha bl-istess 
mod, f’oqsma koperti bid-Direttiva, fuq 
bażi tal-ħtiġijiet urġenti dwar il-ħarsien tas-
saħħa pubblika. Stat Membru jista’ wkoll 
jintroduċi dispożizzjonijiet iktar stretti, 
għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni 
speċifika ta' dan l-Istat Membru u bil-
kundizzjoni li d-dispożizzjonijiet huma 
ġġustifikati għall-ħtieġa li titħares is-saħħa 
pubblika. Dawn id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali għandhom jiġu nnotifikati lill-
Kummissjoni flimkien mar-raġunijiet għaż-
żamma jew l-introduzzjoni tagħhom. Il-
Kummissjoni għandha, fi żmien sitt xhur 
mid-data li tirċievi n-notifika, tapprova jew 
tirrifjuta d-dispożizzjonijiet wara li tkun 
ivverifikat, filwaqt li ħadet in 
konsiderazzjoni l-livell għoli tal-ħarsien 
tas-saħħa miksub permezz ta’ din id-
Direttiva, jekk humiex ġustifikati, 
meħtieġa u proporzjonati jew le għall-għan 
tagħhom u jekk humiex mezz ta’ 
diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni 
moħbija fuq il-kummerċ bejn l-Istati 
Membri. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni mill-
Kummissjoni matul dan il-perjodu, id-
disposizzjonijiet nazzjonali għandhom 
ikunu meqjusa bħala approvati. 

2. Madankollu, Stat Membru jista’ jżomm 
dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti,
f’oqsma koperti bid-Direttiva, fuq bażi tal-
ħtiġijiet urġenti dwar il-ħarsien tas-saħħa 
pubblika. Stat Membru jista’ wkoll 
jintroduċi dispożizzjonijiet iktar stretti, 
għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni 
speċifika ta' dan l-Istat Membru u bil-
kundizzjoni li d-dispożizzjonijiet huma 
ġġustifikati għall-ħtieġa li titħares is-saħħa 
pubblika. Dawn id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali għandhom japplikaw għall-
prodotti kollha bl-istess mod, inklużi dawk 
importati minn Stat Membru ieħor jew 
pajjiż terz. Huma għandhom jiġu 
nnotifikati lill-Kummissjoni flimkien mar-
raġunijiet għaż-żamma jew l-introduzzjoni 
tagħhom. Il-Kummissjoni għandha, fi 
żmien sitt xhur mid-data li tirċievi n-
notifika, tapprova jew tirrifjuta d-
dispożizzjonijiet wara li tkun ivverifikat, 
filwaqt li ħadet in konsiderazzjoni l-livell 
għoli tal-ħarsien tas-saħħa miksub permezz 
ta’ din id-Direttiva, jekk humiex 
ġustifikati, meħtieġa u proporzjonati jew le 
għall-għan tagħhom u jekk humiex mezz 
ta’ diskriminazzjoni arbitrarja jew 
restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ bejn l-
Istati Membri. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni 
mill-Kummissjoni matul dan il-perjodu, id-
disposizzjonijiet nazzjonali għandhom 
ikunu meqjusa bħala approvati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li fejn Stati Membri jiddeċiedu li jżommu jew jintroduċu regoli nazzjonali 
aktar riġidi, dawn ir-regoli għandhom japplikaw ukoll għal prodotti importati.
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Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 - Paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Din id-Direttiva ma għandhiex taffettwa 
d-dritt tal-Istati Membri li jżommu jew 
jintroduċu, skont it-Trattat, id-
dispożizzjonijiet nazzjonali dwar aspetti 
mhux regolati b’din id-Direttiva. Dawn id-
dispożizzjonijiet nazzjonali għandhom 
ikunu ġustifikati minn raġunijiet prevalenti 
ta’ interess pubbliku u jkunu meħtieġa u 
proporzjonati għall-għan tagħhom. Dawn 
ma għandhomx ikunu mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni 
moħbija fuq il-kummerċ bejn l-Istati 
Membri u ma għandhomx jipperikolaw l-
applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva.

3. Din id-Direttiva ma għandhiex taffettwa 
d-dritt tal-Istati Membri li jżommu jew 
jintroduċu, skont it-Trattat, id-
dispożizzjonijiet nazzjonali dwar aspetti 
mhux regolati b’din id-Direttiva. Dawn id-
dispożizzjonijiet nazzjonali għandhom 
ikunu ġustifikati minn raġunijiet prevalenti 
ta’ interess pubbliku u jkunu meħtieġa u 
proporzjonati għall-għan tagħhom. Dawn 
għandhom japplikaw għall-prodotti kollha 
bl-istess mod, inklużi dawk importati 
minn Stat Membru jew pajjiż terz ieħor, 
ma għandhomx ikunu mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni 
moħbija fuq il-kummerċ bejn l-Istati 
Membri u ma għandhomx jipperikolaw l-
applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li fejn Stati Membri jiddeċiedu li jżommu jew jintroduċu regoli nazzjonali 
aktar riġidi, dawn ir-regoli għandhom japplikaw ukoll għal prodotti importati.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) prodotti tat-tabakk; Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx bżonn spjegazzjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Issa għaddew kważi tnax-il sena minn mindu l-UE adottat id-Direttiva tal-Prodotti tat-Tabakk. 
Din id-Direttiva introduċiet firxa ta' miżuri għall-kontroll tat-tabakk inklużi: 

 projbizzjoni fuq termini bħal "mhux qawwija" jew "ħfief" li jistgħu jqarrqu bin-nies li 
jpejpu billi jaħsbu li prodott partikolari huwa inqas dannuż minn oħrajn

 livelli massmimi ta' kontenut tal-qatran, in-nikotina u l-monossidu tal-karbonju 
(TNCO)

 rekwiżiti ta' rappurtar dwar l-ingredjenti
 twissijiet tas-saħħa b'daqs minimu fuq il-prodotti tat-tabakk kollha barra prodotti tat-

tabakk mingħajr duħħan (STP) li jrid ikollhom twissija tas-saħħa ġenerali
 set komuni ta' twissijiet bl-istampi li l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jużaw fuq il-

pakketti.

Id-Direttiva attwali kienet is-suġġett ta' rikużi legali mill-kumpaniji tat-tabakk, imma l-qrati 
sostnew il-validità tad-Direttiva.   

It-tipjip u s-saħħa: l-isfida biex iż-żgħażagħ jiġu skoraġġiti milli jpejpu

Tnax-il sena wara, it-tipjip jibqa' l-kawża ewlenija ta' mewt li jista' jiġi evitat fl-UE u joqtol 
madwar 700,000 persuna fis-sena. Il-miżuri li ttieħdu matul is-snin biex jinqata' t-tipjip 
kellhom impatt: fl-aħħar deċennju, in-numru ta' nies li jpejpu fl-UE naqas minn kważi 40 % 
fl-UE15 fl-2002 għal 28 % fl-UE27 fl-2012.

Madankollu, ir-rati ta' prevalenza fost iż-żgħażagħ (15-25) b'29 % huma ogħla milli għall-
popolazzjoni sħiħa. Aħna nafu li t-tfal, u mhux l-adulti, jibdew ipejpu: 70 % tan-nies li jpejpu 
jibdew qabel it-18-il sena magħluqa tagħhom, ħafna anki iżgħar. Stħarriġ reċenti tad-WHO 
dwar ix-xejriet tat-tipjip fost iż-żgħażagħ ta' 15-il sena wera xejra ferm aktar inkwetanti: billi 
fil-perjodu 2001-2005 ix-xejriet tat-tipjip niżlu fil-maġġoranza assoluta tal-pajjiżi, fl-aktar 
perjodu reċenti li kien hemm stħarriġ dwaru, l-2005-2010, il-prevalenza tat-tipjip għas-subien 
tela' f'14-il pajjiż u għall-bniet tela' f'9 pajjiżi.  Il-Kummissjoni Ewropea hija għalhekk ġusta li 
tiffoka ħafna mill-attenzjoni tagħha fl-abbozz tat-TPD il-ġdid fuq miżuri li jiskoraġġixxu ż-
żgħażagħ milli jpejpu, bħal twissijiet tas-saħħa aktar stretti u projbizzjonijiet fuq pakketti u 
aromi li jistgħu jkunu partikolarment attraenti għaż-żgħażagħ.

Il-Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO dwar il-Kontroll tat-Tabakk – ambjent 
internazzjonali ġdid

Żvilupp internazzjonali ewlieni li sar mill-aħħar TPD kien l-adozzjoni mill-UE sħiħa u l-Istati 
Membri individwali kollha tagħha tal-Konvenzjoni ta' Qafas tal-Organizzazzjoni tas-Saħħa 
Dinjija (WHO) dwar il-Kontroll tat-Tabakk (FCTC). Din il-Konvenzjoni legalment vinkolanti 
li daħlet fis-seħħ fl-2005 għandha 176 firma u tobbliga lill-partijiet li jnaqqsu d-domanda 
għall-prodotti tat-tabakk u l-provvista tagħhom u tobbligahom li jħarsu l-politiki tal-kontroll 
tat-tabakk mill-influwenza tal-industrija. Hija tipproponi firxa ta' miżuri inklużi linji gwida 
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dwar daqs minimu tat-twissija tas-saħħa, twissijiet bl-istampi obbligatorji u restrizzjonijiet fuq 
l-ippakkjar li jżidu l-attraenza tal-prodotti tat-tabakk. Stati Membri differenti wieġbu lura bil-
proposti tagħhom stess għall-implimentazzjoni tal-FCTC: 14-il Stat Membru għandu daqs 
minimu tal-pakkett ta' 20 (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES), it-
twissijiet bl-istampi huma użati f'10 Stati Membri (BE, RO,UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, 
HU), messaġġi għall-waqfien tat-tipjip huma obbligatorji f'4 Stati Membri (BE, FR, NL, SI) u 
volontarji f'9 (AT, DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, UK). Dawn id-differenzi emerġenti fir-
regolamentazzjoni u l-bżonn li tiġi implimentata l-FCTC wasslu biex il-Parlament u l-Kunsill 
stiednu lill-Kummissjoni f'ħafna okkażjonijiet biex tirrevedi d-Direttiva TPD attwali.

L-FCTC wasslet biex pajjiżi terzi oħra għamlu r-regolamentazzjoni tat-tabakk tagħhom aktar 
riġida. Il-każ tal-Awstralja li adottat ippakkjar għal kollox standardizzat ("sempliċi") 
f'Novembru 2011 – u rebħet il-każ tal-qorti tagħha kontra l-kumpaniji tat-tabakk 
f'Awwissu 2012 hija ferm magħrufa. In-New Zealand issa qalet li ħa tagħmel l-istess u l-
gvern tar-Renju Unit qed attwalment jikkonsulta dwar il-miżura. Imma ħafna pajjiżi oħrajn 
jinsabu quddiem l-UE f'termini ta' leġiżlazzjoni dwar il-kontroll tat-tabakk. Tlieta u sittin 
pajjiż jeħtieġ twissijiet bl-istampi. Il-Brażil ipprojbixxa kull tip ta' aromi u addittivi oħrajn, kif 
għamlet ukoll il-Kanada bl-eċċezzjoni għall-mentol. L-Istati Uniti pprojbixxa l-aromi 
karatterizzanti kollha barra l-mentol. Ir-rati ta' tipjip fil-Brażil ta' preċiż taħt il-15 % huma 
nofs dawk tal-medja fl-UE. Ir-rati fil-Kanada (17 %) u l-Istati Uniti (18.9 %) huma wkoll 
ferm aktar baxxi minn dawk fl-UE.

Il-bidliet ewlenin proposti fl-abbozz tad-Direttiva

Ingredjenti: Fatt ewlieni għall-ħsieb wara r-reviżjoni tat-TPD huwa l-idea li l-prodotti tat-
tabakk għandhom jidhru u jintiegħmu bħat-tabakk. Il-proposta għalhekk tipprojbixxi dak 
kollu li jaqa' taħt it-terminu "aromi karatterizzanti" fis-sigaretti, fit-tabakk tal-brim u f'dak 
mingħajr duħħan. Eżempji ta' aromi jinkludu ċ-ċikkulata, it-togħma tal-frott u l-mentol. Ġew 
ipprojbiti wkoll addittivi oħrajn bħall-vitamini li jistgħu jagħtu l-impressjoni li prodott għandu 
benefiċċji tas-saħħa jew li huwa inqas ta' ħsara.  Il-proposta ma tipprojbixxix addittivi li 
jidhru bħala essenzjali għall-produzzjoni tat-tabakk u teżenta s-sigarri, is-sigarilli, it-tabakk 
tal-pipa u pipi tal-ilma mill-projbizzjoni tal-aromi sakemm dawn ikomplu jintużaw 
primarjament minn nies li jpejpu li jkunu aktar anzjani. Ir-rapporteur tappoġġja dawn il-
miżuri kollha imma tinsab imħassba dwar ix-xejriet reċenti fl-użu tal-pipi tal-ilma minn 
żgħażagħ u trid li l-Kummissjoni timmonitorja dan b'attenzjoni.

L-ittikkettjar u l-ippakkjar: L-abbozz tal-liġi jintroduċi rekwiżit għal twissijiet ikkombinati 
bl-istampi u bil-miktub li jkopru 75 % tal-uċuħ ta' quddiem u ta' wara tas-sigaretti u l-pakketti 
tat-tabakk tal-brim kollha. Il-Kummissjoni ma tipproponix ippakkjar standardizzat għal kollox 
bħall-Awstralja, imma tħalli lill-Istati Membri liberi li jintroduċu standardizzazzjoni sħiħa fil-
liġi nazzjonali għal dawk il-partijiet tal-pakkett mhux irregolati mid-Direttiva. Il-Proposta 
tipprojbixxi wkoll firxa ta' fatturi li jistgħu jqarrqu bin-nies dwar il-prodotti: sigaretti rqaq, 
deskritturi bħal naturali, organiċi u kuluri li jqarrqu bin-nies. Pakkett individwali tas-sigaretti 
għandu jkollu minimu ta' 20 sigarett. Dawn il-miżuri jipprojbixxu pakketti tas-sigaretti fuq stil 
ta' lipstik/fwieħa. Minimu ta' daqs ta' 40g huwa propost fil-każ tal-boroż tat-tabakk tal-brim. 
Ir-rapporteur tappoġġja dawn il-miżuri kollha imma tipproponi li jmorru lil hinn fil-każ tas-
sigaretti u t-tabakk tal-brim billi tipproponi forma ta' standardizzazzjoni li tneħħi l-immarkar 



PR\932973MT.doc 45/48 PE508.085v03-00

MT

eċċessiv mill-pakketti. Din ma tasalx safejn waslet il-liġi Awstraljana li standardizzat l-
ippakkjar għall-prodotti kollha tat-tabakk ladarba tkopri biss is-sigaretti u t-tabakk tal-brim, il-
prodotti l-aktar użati biex iqabbdu t-tipjip liż-żgħażagħ.

Dan il-kapitolu jinkludi wkoll serje ta' dispożizzjonijiet miżjuda dwar it-traċċabilità u s-
sigurtà biex jiġi ttrattat il-kummerċ illegali tas-sigaretti. Il-miżuri jinkludu identifikatur uniku 
dwar kull pakkett u sistema ta' traċċar u rintraċċar tal-bejgħ kollu tas-sigaretti. Ir-rapporteur 
tappoġġja dawn il-miżuri kollha u żiedet emendi biex tissaħħaħ is-sigurtà kontra l-falsifikar, u 
tiżgura li t-traċċabilità tal-pakketti individwali jkun jidher ukoll fl-imballaġġi multipli.  

Tabakk għall-Użu Orali
Ir-restrizzjonijiet fuq il-bejgħ tat-tabakk orali (snus) jinżammu fil-liġi l-ġdida. Ir-Rapporteur 
jaqbel ma' din il-pożizzjoni.

Bejgħ bid-distanza transkonfinali ta’ prodotti tat-tabakk
Il-bejgħ tal-prodotti tat-tabakk bl-internet huwa fenomenu ġdid u għalhekk mhuwiex kopert 
mit-TPD eżistenti. Jidher li ma tantx hemm inċentiv biex jiġi stabbilit bejgħ bl-internet legali 
tas-sigaretti għax it-taxxi jridu jitħallsu mill-bejjiegħ fil-pajjiż tal-bejgħ. Ix-xerrejja ma 
jistgħux jibbenefikaw mid-differenzi fit-taxxi. Dan iwassal lill-Kummissjoni biex tikkonkludi, 
fil-Valutazzjoni tal-Impatt tagħha, li "tipikament, il-prodotti tat-tabakk mibjugħa fuq l-internet 
ma jikkonformawx mat-TPD (eż. it-twissijiet tas-saħħa u l-ingredjenti)".  Barra minn hekk, 
hemm problemi bis-sistemi tal-verifika tal-età u r-reklamar bl-internet illegali. L-FCTC jitlob 
għal projbizzjoni tal-bejgħ tat-tabakk bl-internet u disa' Stati Membri diġà pprojbixxewh. Ir-
rapporteur tinsab ukoll imħassba dwar il-kumpaniji li jagħtu kampjuni tas-sigaretti b'xejn 
permezz tal-internet u mezzi oħrajn u tipproponi projbizzjoni ta' din l-attività.  

Prodotti ġodda tat-tabakk
Il-Kummissjoni tipproponi sistema ta' verifika għal kwalunkwe tabakk biex tiżgura li 
kwalunkwe prodott ġdid jikkonforma għal kollox mad-Direttiva, imma tagħti l-għażla lill-
Istati Membri li jintroduċu sistema ta' awtorizzazzjoni minn qabel. Ir-rapporteur temmen li 
awtorizzazzjoni minn qabel għandha tkun ir-regola għall-prodotti l-ġodda kollha tat-tabakk u 
ressqet emendi kif inhu xieraq.

Sigaretti elettroniċi
It-TPD eżistenti ma tkoprix prodotti li fihom in-nikotina, imma l-inklużjoni tagħhom hija issa 
proposta fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva l-ġdid. L-iżvilupp ewlieni sa mill-2001 ġie 
introdott fis-suq tas-sigaretti elettroniċi jew "e" li għandhom suq li qed jikber. Ma hemm l-
ebda approċċ komuni fil-livell tal-UE dwar ir-regolamentazzjoni tas-sigaretti elettroniċi. Fil-
preżent, 2 Stati Membri biss għandhom liġijiet speċifiċi, imma f'madwar nofs l-Istati Membri, 
in-nikotina hija, skont il-funzjoni, meqjusa bħala mediċina, allura teknikament is-sigaretti 
elettroniċi ma jistgħux jinbiegħu sakemm ma jkunux approvati bħala mediċina - bħal prodotti 
għall-waqfien tat-tipjip oħrajn. Fi Stati Membri oħrajn ma hemm l-ebda regolament speċifiku, 
li jfisser li s-sigaretti elettroniċi huma koperti mid-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-
Prodotti. Is-sena l-oħra kien hemm disa' allerti tar-RAPEX dwar il-problemi bis-sigaretti 
elettroniċi. Is-sigaretti elettroniċi mhux awtorizzati bħala mediċina ma jistgħux isostnu li 
jgħinu fil-waqfien tat-tipjip. L-Istati Uniti qiegħed attwalment jiżviluppa l-liġijiet tiegħu stess 
dwar ir-regolamentazzjoni tas-sigaretti elettroniċi fil-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll tat-tabakk. 
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Il-Kummissjoni tipproponi approċċ fuq żewġ livelli għar-regolamentazzjoni tas-sigaretti 
elettroniċi u NCP oħra. Il-prodotti b'kontenut tan-nikotina ogħla minn ċertu livell – inkluża l-
maġġoranza tas-sigaretti elettroniċi attwalment fis-suq – ikollhom jiġi awtorizzati bħala 
mediċini. Dawk taħt il-limitu jkunu permessi fis-suq b'twissijiet tas-saħħa.

L-opinjonijiet tal-esperti dwar il-kontroll tat-tabakk ivarjaw dwar is-sigaretti elettroniċi. 
Hemm kunsens ġenerali dwar il-bżonn ta' regolamentazzjoni aħjar imma joħorġu kwistjonijiet 
dwar jekk is-sigaretti elettroniċi humiex prodott ta' sostituzzjoni utli għan-nies eżistenti li 
jpejpu billi jgħinuhom bit-tnaqqis tal-ħsara jew humiex sempliċiment mezz biex dawk li 
jpejpu jkunu jistgħu jibqgħu jpejpu billi jakkwistaw in-nikotina f'żoni fejn mhux permess id-
duħħan u/jew ikunu prodott, li joffri aċċess, li jiġbed nies li jpejpu ġodda lejn id-dipendenza 
fuq in-nikotina u potenzjalment lejn it-tabakk. Jinsab ukoll tħassib dwar il-fatt li s-sigaretti 
elettroniċi jistgħu jerġgħu jinnormalizzaw it-tipjip. Ir-rapporteur talbet għal studju mis-
servizzi tal-Parlament biex jaraw l-evidenza dwar is-sigaretti elettroniċi u se tagħmel il-
proposti f'dan il-qasam ladarba l-istudju jsir disponibbli u wara konsultazzjoni mal-kollegi u l-
esperti.

Prodotti erbali għat-tipjip 
Dawn il-prodotti mhumiex koperti mit-TPD attwali u huma suġġetti għal reġimi regolatorji 
differenti f'pajjiżi differenti. Is-sigaretti erbali huma ta' spiss meqjusa bħala sigaretti li ma 
jagħmlux ħsara jew ċertament li jagħmlu inqas ħsara mit-tabakk. Madankollu, l-evidenza turi 
li l-użu tagħhom mhuwiex mingħajr riskji u għalhekk il-Kummissjoni tipproponi sistema ta' 
tikkettar għal dawn il-prodotti li hija appoġġjata mir-Rapporteur.
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ANNESS

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies

European Commission DG SANCO and Commissioner Borg
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU
Lithuanian Health Minister
Czech Agricultural Minister
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the 
UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
Dutch Permanent Representation to the EU
World Health Organisation
United States Food and Drugs Agency
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España

NGOs

Smoke Free Partnership and the European Heart Network
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against 
Cancer Group1.
UK Cancer Research
British Heart Foundation
UK Centre for Tobacco Control Studies
UK Action on Smoking & Health
Smokefree Yorkshire and the Humber

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 
2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5.
Association of the European Self-Medication Industry
                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html  
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   
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