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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk (2001/37/KE) ġiet adottata fl-2001 u kellha l-għan li 
tirregola s-sigaretti u prodotti oħra tat-tabakk u li tikkontribwixxi għat-tnaqqis fin-numru ta' 
pejjiepa fl-Unjoni Ewropea. L-oqsma ewlenin irregolati huma t-twissijiet tas-saħħa, il-miżuri 
rigward l-ingredjenti u d-deskrizzjonijiet tal-prodotti tat-tabakk, il-qatran, in-nikotina u l-
kontenut tal-monossidu tal-karbonju massimi tas-sigaretti. Madankollu, l-iżviluppi fix-xjenza 
u s-suq osservati matul dawn l-aħħar għaxar snin mill-adozzjoni ta' din id-Direttiva jeħtieġu l-
aġġornament tagħha. Barra minn hekk, minħabba l-livelli diverġenti tal-implimentazzjoni ta' 
din id-Direttiva fl-Istati Membri, huwa essenzjali li din id-Direttiva tiġi aġġornata sabiex jiġi 
żgurat il-funzjonament mingħajr xkiel tas-suq intern.

Ir-Rapporteur tilqa' l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea u tappoġġja l-objettivi globali 
tagħha, jiġifieri l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri f'oqsma bħat-tikkettar u l-ippakkjar, l-ingredjenti, eċċ. 
sabiex jiġi ffaċilitat il-funzjonament tas-suq intern għat-tabakk u prodotti relatati, billi 
jittieħed bħala bażi l-livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa.

Għalhekk, ir-Rapporteur tappoġġja l-armonizzazzjoni tal-ippakkjar fis-suq intern għax 
attwalment l-Istati Membri ma jistgħux jadattaw il-leġiżlazzjoni tagħhom b'mod effettiv għal 
żviluppi ġodda. Għalhekk, għandhom jiġu previsti twissijiet akbar tas-saħħa meta mqabbla 
mad-Direttiva attwali.

Filwaqt li r-Rapporteur tappoġġja ferm wieħed mill-għanijiet tal-proposta tal-Kummissjoni, li 
huwa li tiġi żgurata l-protezzjoni tas-saħħa, hija tipproponi ċerti emendi sabiex jitjieb il-
funzjonament tas-suq intern. Ir-Rapporteur tintroduċi n-nozzjoni ta' "addittivi essenzjali" u 
tiċċara d-dispożizzjoni dwar il-possibilità li jintużaw dawn l-addittivi fil-każ li jkunu 
neċessarji għall-proċess tal-manifattura. Mingħajr din il-kjarifika, il-produtturi Ewropej 
jistgħu jinżammu milli jipproduċu prodotti tat-tabakk bħala tali, minħabba l-fatt li l-
Kummissjoni pprevediet projbizzjoni globali tal-addittivi b'togħma karatterizzanti anki jekk 
tali addittivi jkunu bżonjużi għall-proċess tal-manifattura. Barra minn hekk, ir-Rapporteur hija 
tal-opinjoni li m'għandu jkun hemm l-ebda eżenzjoni mir-regolamentazzjoni tal-ingredjenti 
għal ċerti prodotti tat-tabakk. Sabiex jiġi żgurat it-trattament uniformi tal-prodotti kollha tat-
tabakk u tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq, ċerti prodotti tat-tabakk m'għandhomx jiġu 
ppreferuti fuq oħrajn.

M'hemm l-ebda evidenza konvinċenti li d-dijametru ta' sigarett innifsu, irrispettivament mir-
reklamar speċifiku għas-sigaretti ta' ċertu dijametru, huwa fattur deċiżiv biex wieħed jibda 
jpejjep ta' età bikrija. Ir-Rapporteur, għalhekk, tipproponi li jiġi rregolat id-daqs minimu tas-
sigaretti. Ir-Rapporteur hija tal-opinjoni li l-konsumaturi għandu jkollhom il-possibilità li 
jagħmlu għażliet infurmati. Għalhekk, mingħajr ma jitqies id-daqs tas-sigarett, il-prodott 
għandu jiġi ppakkjat b'mod armonizzat, bi twissijiet f'forma ta' test u stampi li jinfurmaw 
għalkollox dwar il-konsegwenzi negattivi għas-saħħa jekk jintużaw prodotti tat-tabakk. Ir-
Rapporteur hija tal-opinjoni li l-miżura biex jiġu introdotti l-limiti fir-rigward tad-dijametru 
tas-sigaretti mhijiex proporzjonata u li l-objettiv li jiġu evitati kunċetti li jqarrqu jintlaħaq 
aħjar permezz ta' informazzjoni xierqa inklużi t-twissijiet f'forma ta' test u stampi fuq il-
pakketti. 
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Billi 70 % tal-pejjiepa jibdew qabel l-età ta' 18-il sena, il-fokus ewlieni tal-proposta huwa li 
tillimita l-aċċess tal-prodotti tat-tabakk għat-tfal u ż-żgħażagħ. Ir-Rapporteur hija tal-fehma li 
l-bejgħ transkonfinali mill-bogħod tal-prodotti tat-tabakk m'għandux ikun permess għax 
m'hemm l-ebda possibilità li wieħed jivverifika b'mod effettiv l-età ta' bejjiegħ potenzjali. 
Għalhekk, hemm il-periklu kostanti li prodott tat-tabakk seta' nxtara minn persuna taħt l-età. 

Prodotti li fihom in-nikotina, bħal pereżempju sigaretti elettroniċi, fihom sustanzi kimiċi 
tossiċi u komponenti speċifiċi għat-tabakk meqjusa li huma ta' periklu għall-konsumaturi. 
Barra minn hekk, analiżi fil-qasam tal-cartridges tas-sigaretti elettroniċi mmarkati bħala 
prodotti li ma fihom ebda nikotina, f'ħafna każijiet fihom fil-fatt livelli baxxi ta' nikotina. 
Għal dik ir-raġuni, il-prodotti kollha li fihom in-nikotina għandhom ikunu suġġetti għal 
kontroll. Inkella, prodotti b'livelli ta' konċentrazzjoni ta' nikotina preċiż taħt il-limitu propost 
jistgħu jidħlu fis-suq mingħajr xi awtorizzazzjoni. Kif jidher hawn fuq, mhux konċentrazzjoni 
ta' nikotina biss hija relevanti, imma wkoll it-taħlita tas-sustanzi kollha bħala tali. Il-
konsumaturi indikaw ukoll li huma jużaw prinċipalment is-sigaretti elettroniċi biex jieqfu 
jpejpu, li jissuġġerixxi li sigarett elettroniku huwa meqjus bħala prodott mediċinali. Ir-
Rapporteur tipproponi għalhekk li jiġu awtorizzati l-prodotti kollha li fihom in-nikotina bi 
qbil mad-Direttiva dwar il-Kodiċi tal-Komunità relatata mal-prodotti mediċinali għall-użu tal-
bnedmin (2001/83/KE).

Ladarba ċerti swieq jistgħu jiġu affettwati mid-Direttiva proposta aktar minn oħrajn, ir-
Rapporteur hija tal-opinjoni li huwa neċessarju li jiġi introdott perjodu tranżitorju itwal għall-
prodotti tat-tabakk, il-prodotti li fihom in-nikotina u l-prodotti erbali għat-tipjip.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikoli 114 u 168
tiegħu,

Emenda 2

Proposta għal direttiva
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Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Skont l-Artikolu 114(3) tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (minn 
hawn 'il quddiem: "it-Trattat"), għandu 
jittieħed bħala bażi livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa, filwaqt li jitqies, 
b'mod partikolari, kull żvilupp ġdid ibbażat 
fuq fatti xjentifiċi. Il-prodotti tat-tabakk 
mhumiex komoditajiet ordinarji u 
minħabba l-effetti partikolarment dannużi 
tat-tabakk, il-protezzjoni tas-saħħa 
għandha tingħata importanza kbira, b’mod 
partikolari, biex titnaqqas il-prevalenza tat-
tipjip fost iż-żgħażagħ.

(8) Skont l-Artikolu 114(3) tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (minn 
hawn 'il quddiem: "it-Trattat"), għandu 
jittieħed bħala bażi livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa, filwaqt li jitqies, 
b'mod partikolari, kull żvilupp ġdid ibbażat 
fuq fatti xjentifiċi. Il-prodotti tat-tabakk 
mhumiex komoditajiet ordinarji u 
minħabba l-effetti partikolarment dannużi 
tat-tabakk, il-protezzjoni tas-saħħa 
għandha tingħata importanza kbira, b’mod 
partikolari, biex titnaqqas il-prevalenza tat-
tipjip fost iż-żgħażagħ. Għal dak il-għan, 
huwa wkoll essenzjali li jkomplu jsiru 
kampanji u programmi ta' edukazzjoni, 
ta' informazzjoni u ta' prevenzjoni biex 
tingħata għajnuna liċ-ċittadini li jixtiequ 
jieqfu jpejpu.

Ġustifikazzjoni

L-objettivi għall-waqfien jew it-tnaqqis tal-użu tat-tabakk jistgħu jintlaħqu biss permezz ta' 
edukazzjoni pubblika u kampanji tal-informazzjoni u azzjonijiet li jgħinu lin-nies biex jieqfu 
jpejpu.  Din id-direttiva tipprovdi mezzi addizzjonali biex jintlaħqu dawn l-objettivi.

Emenda 3

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 jiġi adattat il-kontenut stabbilit 
jew li jiġu ffissati l-livelli limiti massimi 
għall-emissjonijiet, filwaqt li jitqiesu l-
iżvilupp xjentifiku u l-istandards 
miftiehma internazzjonalment biex 
jivvalutaw it-tossiċità jew l-effett ta' 
dipendenza tagħhom.
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Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jeżerċitaw il-funzjoni 
regolatorja tagħhom, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni jirrikjedu informazzjoni 
komprensiva dwar l-ingredjenti u l-
emissjonijiet sabiex jivvalutaw l-
attrazzjoni, l-effett ta' dipendenza u t-
tossiċità ta' prodotti tat-tabakk u r-riskji 
għas-saħħa assoċjati mal-konsum ta' tali 
prodotti. Għal dan il-għan, l-obbligi tar-
rappurtar eżistenti għall-ingredjenti u l-
emissjonijiet għandhom jiġu rinfurzati. 
Dan huwa konsistenti mal-obbligu impost 
fuq l-Unjoni biex jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem.

(12) Sabiex jeżerċitaw il-funzjoni 
regolatorja tagħhom, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni jirrikjedu informazzjoni 
komprensiva dwar l-ingredjenti u l-
emissjonijiet sabiex jivvalutaw l-
attrazzjoni, l-effett ta' dipendenza u t-
tossiċità ta' prodotti tat-tabakk u r-riskji 
għas-saħħa assoċjati mal-konsum ta' tali 
prodotti. Għal dan il-għan, l-obbligi tar-
rappurtar eżistenti għall-ingredjenti u l-
emissjonijiet għandhom jiġu rinfurzati, 
imma m'għandhomx jikkostitwixxu piż 
mhux neċessarju u sproporzjonat b'mod 
partikolari fuq l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju. Dan huwa konsistenti mal-obbligu 
impost fuq l-Unjoni biex jiġi żgurat livell 
għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-
bniedem.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li jissaħħu l-obbligi tar-rappurtar; madankollu m'għandhomx 
sempliċement jipprovdu informazzjoni komprensiva lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni u 
m'għandhomx joħolqu piż mhux neċessarju għall-kumpaniji, partikolarment għall-SMEs.

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-użu attwali ta’ formati differenti ta' 
rappurtar jagħmilha diffiċli għall-
manifatturi u l-importaturi biex jissodisfaw 
l-obbligi tagħhom ta' rappurtar u huwa ta' 
piż għall-Istati Membri u għall-
Kummissjoni biex iqabblu, janalizzaw u 
jfasslu l-konklużjonijiet mill-informazzjoni 
li jkunu rċevew. F’dan id-dawl għandu 
jkun hemm format obbligatorju komuni 

(13) L-użu attwali ta’ formati differenti ta' 
rappurtar jagħmilha diffiċli għall-
manifatturi u l-importaturi biex jissodisfaw 
l-obbligi tagħhom ta' rappurtar u huwa ta' 
piż għall-Istati Membri u għall-
Kummissjoni biex iqabblu, janalizzaw u 
jfasslu l-konklużjonijiet mill-informazzjoni 
li jkunu rċevew. F’dan id-dawl għandu 
jkun hemm format obbligatorju komuni 
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għar-rappurtar tal-ingredjenti u l-
emissjonijiet. L-akbar trasparenza possibbli 
dwar l-informazzjoni tal-prodott għandha 
tiġi żgurata għall-pubbliku ġenerali, filwaqt 
li jiġi żgurat li jitqiesu kif xieraq id-
drittijiet kummerċjali u ta' proprjetà 
intelletwali tal-manufatturi tal-prodotti tat-
tabakk.

għar-rappurtar tal-ingredjenti u l-
emissjonijiet. L-akbar trasparenza possibbli 
dwar l-informazzjoni tal-prodott għandha 
tiġi żgurata għall-pubbliku ġenerali, filwaqt 
li jiġi żgurat li jitqiesu kif xieraq id-
drittijiet kummerċjali u ta' proprjetà 
intellettwali tal-manufatturi tal-prodotti tat-
tabakk, b'mod partikolari tal-impriżi ta' 
daqs żgħir u medju.

Ġustifikazzjoni

Il-format elettroniku komuni għall-Istati Membri kollha jħaffef l-obbligi tar-rappurtar. Dan 
għandu jkun ta' vantaġġ għall-SMEs.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) In-nuqqas ta’ approċċ armonizzat fuq 
ir-regolamentazzjoni tal-ingredjenti 
jaffettwa t-tħaddim tas-suq intern u għandu 
impatt fuq il-moviment liberu tal-prodotti 
mal-UE kollha. Ċerti Stati Membri adottaw 
leġiżlazzjoni jew daħlu fi ftehimiet 
vinkolanti mal-industrija li jippermettu jew 
jipprojbixxu ċerti ingredjenti. Bħala 
riżultat, xi ingredjenti huma rregolati f'xi 
Stati Membri, iżda mhux f'oħrajn. L-Istati 
Membri qegħdin ukoll jieħdu approċċi 
differenti fir-rigward tal-addittivi integrati 
fil-filtru tas-sigarretti kif ukoll tal-addittivi 
koloranti tad-duħħan tat-tabakk. Mingħajr 
armonizzazzjoni, l-ostakli fis-suq intern 
huma mistennija li jiżdiedu fis-snin li 
ġejjin meta titqies l-implimentazzjoni tal-
FCTC u l-linji gwida tagħha u meta titqies 
l-esperjenza miksuba f’ġurisdizzjonijiet 
oħra barra l-Unjoni. Il-linji gwida dwar l-
Artikoli 9 u 10 tal-FCTC jitolbu 
partikolarment it-tneħħija tal-ingredjenti li 
jżidu l-palat, joħolqu l-impressjoni li 
prodotti tat-tabakk għandhom benefiċċji 

(14) In-nuqqas ta’ approċċ armonizzat fuq 
ir-regolamentazzjoni tal-ingredjenti 
jaffettwa t-tħaddim tas-suq intern u għandu 
impatt fuq il-moviment liberu tal-prodotti 
mal-UE kollha. Ċerti Stati Membri adottaw 
leġiżlazzjoni jew daħlu fi ftehimiet 
vinkolanti mal-industrija li jippermettu jew 
jipprojbixxu ċerti ingredjenti. Bħala 
riżultat, xi ingredjenti huma rregolati f'xi 
Stati Membri, iżda mhux f'oħrajn. L-Istati 
Membri qegħdin ukoll jieħdu approċċi 
differenti fir-rigward tal-addittivi integrati 
fil-filtru tas-sigarretti kif ukoll tal-addittivi 
koloranti tad-duħħan tat-tabakk. Mingħajr 
armonizzazzjoni, l-ostakli fis-suq intern 
huma mistennija li jiżdiedu fis-snin li 
ġejjin meta titqies l-implimentazzjoni tal-
FCTC u l-linji gwida tagħha u meta titqies 
l-esperjenza miksuba f’ġurisdizzjonijiet 
oħra barra l-Unjoni. Il-linji gwida dwar l-
Artikoli 9 u 10 tal-FCTC jitolbu 
partikolarment it-tneħħija tal-ingredjenti li 
jżidu l-palat, joħolqu l-impressjoni li 
prodotti tat-tabakk għandhom benefiċċji 
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għas-saħħa, huma assoċjati mal-enerġija u 
l-vitalità jew ikollhom proprjetajiet 
koloranti.

għas-saħħa, huma assoċjati mal-enerġija u 
l-vitalità jew ikollhom proprjetajiet 
koloranti. Għandhom jitneħħew ukoll l-
ingredjenti li jżidu d-dipendenza u t-
tossiċità.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-probabbiltà tar-regolamentazzjoni 
diverġenti qed tiżdied aktar minħabba t-
tħassib dwar il-prodotti tat-tabakk, inklużi 
l-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux, li 
jkollhom togħma karatterizzanti oħra għajr 
it-tabakk, li jistgħu jiffaċilitaw il-bidu tal-
konsum tat-tabakk jew jaffettwaw ix-
xejriet tal-konsum. Pereżempju, f’ħafna 
pajjiżi, il-bejgħ ta' prodotti mentolati żdied 
gradwalment anki jekk il-prevalenza tat-
tipjip naqset b'mod ġenerali. Għadd ta' 
studji indikaw li l-prodotti tat-tabakk 
mentolati jistgħu jiffaċilitaw l-inalazzjoni 
kif ukoll il-bidu tat-tipjip fost iż-żagħżagħ. 
Għandhom jiġu evitati l-miżuri li 
jintroduċu differenzi mhux ġustifikati tat-
trattament bejn is-sigarretti mħawra (eż. 
is-sigarretti bil-mentol u bl-imsiemer tal-
qronfol).

(15) Il-probabbiltà tar-regolamentazzjoni 
diverġenti qed tiżdied aktar minħabba t-
tħassib dwar il-prodotti tat-tabakk, inklużi 
l-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħnux, li 
jkollhom togħma karatterizzanti oħra għajr 
it-tabakk u l-mentol, li jistgħu jiffaċilitaw 
il-bidu tal-konsum tat-tabakk jew 
jaffettwaw ix-xejriet tal-konsum. Il-
Kummissjoni hija mħeġġa tagħmel studju 
xjentifiku tal-influwenza reali ta' dawn il-
prodotti fuq il-bidu tat-tipjip.

Ġustifikazzjoni

Il-mentol ilu jintuża fil-prodotti tradizzjonali tat-tabakk sa mis-snin għoxrin. M'hemmx 
evidenza biżżejjed li l-mentol għandu influwenza ħażina fuq id-drawwa tat-tipjip fost iż-
żgħażagħ.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-projbizzjoni tal-prodotti tat-tabakk 
b'togħmiet karatterizzanti ma tipprojbixxix 
għal kollox l-użu ta' addittivi individwali, 
iżda tobbliga lill-manifatturi biex inaqqsu 
l-addittiv jew it-taħlita ta' addittivi sal-punt 
li l-addittivi ma jibqgħux jirriżultaw 
f'togħma karatterizzanti. L-użu ta' addittivi 
meħtieġa għall-manifattura tal-prodotti tat-
tabakk għandu jitħalla, sakemm dawn ma 
jirriżultawx f'togħma karatterizzanti. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjoni dwar 
it-togħmiet karatterizzanti. Għandhom 
jintużaw bordijiet indipendenti mill-Istati 
Membri u mill-Kummissjoni biex jassistu 
fit-tali teħid ta’ deċiżjonijiet. L-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva ma 
għandhiex tiddiskrimina bejn il-varjetajiet 
tat-tabakk differenti.

(16) Il-projbizzjoni tal-prodotti tat-tabakk 
b'togħmiet karatterizzanti ma tipprojbixxix 
għalkollox l-użu ta' addittivi individwali, 
iżda tobbliga lill-manifatturi biex inaqqsu 
l-addittiv jew it-taħlita ta' addittivi sal-punt 
li l-addittivi ma jibqgħux jirriżultaw 
f'togħma karatterizzanti. L-użu ta' addittivi 
li huma essenzjali għall-manifattura tal-
prodotti tat-tabakk għandu jkun permess. 
Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjoni dwar 
it-togħmiet karatterizzanti. Għandhom 
isiru eżenzjonijiet għas-sigarretti tal-
mentol għax huma meqjusa bħala 
prodotti tradizzjonali tat-tabakk b'togħma 
u m'għandhomx jiġu kklassifikati mal-
prodotti l-oħrajn tat-tabakk b'togħma.
Għandhom jintużaw bordijiet indipendenti 
mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni 
biex jassistu fit-tali teħid ta’ deċiżjonijiet. 
L-applikazzjoni ta' din id-Direttiva ma 
għandhiex tiddiskrimina bejn il-varjetajiet 
tat-tabakk differenti.

Emenda 9
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.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Mill-perspettiva tas-suq intern, ċerti prodotti tat-tabakk m'għandhomx ikunu ppreferuti fuq 
oħrajn.

Emenda 10

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 li d-dispożizzjonijiet tal-
ittikkettjar jiġu adattati sabiex ma jqarrqux 
bil-konsumaturi. L-indikazzjoni tal-
kontenut għall-qatran, in-nikotina u l-
monossidu tal-karbonju fuq il-pakketti tas-
sigarretti taf tinqara b'mod żbaljat mill-
konsumaturi billi ta' spiss 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.

Emenda 11
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 

(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 
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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 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.

l-prodotti jistgħu jqarrqu bil-konsumaturi, 
b'mod partikolari biż-żgħażagħ, billi 
jissuġġerixxu li l-prodotti huma anqas ta' 
ħsara. Pereżempju, dan huwa l-każ b'ċerti 
testi jew karatteristiċi mqiegħda fuq il-
pakketti, bħalma huma "qatran baxx", 
"ħfief", "ħfief ħafna", "mhux qawwija" 
"naturali", "organiċi", "mingħajr addittivi", 
"mingħajr aromi", “irqaq” ismijiet, stampi, 
u sinjali ta' figuri jew oħrajn. Dan għandu 
jiġi indirizzat billi jiġi definit liema test 
jista' jitqiegħed fuq il-pakkett.

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda għall-Artikolu 12 tad-Direttiva proposta.

Emenda 12

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 

(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 
l-ippakkjar minn barra ta’ prodotti tat-
tabakk ikunu mmarkati b'mod uniku u 
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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.

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. L-implimentazzjoni koerenti tal-
leġiżlazzjoni tad-dwana se ssaħħaħ l-
awtoritajiet doganali fil-ġlieda tagħhom 
kontra l-kummerċ illegali, b'mod 
partikolari permezz tal-bini tal-kapaċità 
teknika.

Emenda 13

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-effikaċja, 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.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza (30) Il-bejgħ transkonfinali mill-bogħod
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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.

tat-tabakk, u prattiki bħad-distribuzzjoni 
ħielsa jew tpartit ta' prodotti tat-tabakk 
f'postijiet pubbliċi għal raġunijiet 
promozzjonali, jiffaċilitaw l-aċċess taż-
żgħażagħ għall-prodotti tat-tabakk u 
jheddu li jimminaw il-konformità mar-
rekwiżiti provduti mil-leġiżlazzjoni dwar 
il-kontroll tat-tabakk ta’ din id-Direttiva.
Għalhekk, dawn għandhom ikunu 
pprojbiti.

(Ara l-emendi għall-Artikolu 16.)

Emenda 15

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’ 

(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’ 
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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.

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. It-
tfal u ż-żgħażagħ iridu jiġu edukati għax 
dan huwa l-aktar mod sempliċi u effettiv 
biex iż-żgħażagħ jitwaqqfu milli jibdew 
ipejpu.  Għandu jiġi kkunsidrat ukoll il-
ħolqien ta' fond finanzjat mill-manifatturi 
ta' prodotti tat-tabakk, biex jintuża ħalli 
jiffinanzja kampanji kontra t-tipjip. L-
Istati Membri għandhom jarmonizzaw l-
età legali għax-xiri tal-prodotti tat-tabakk 
għal 18-il sena.

Emenda 16

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 

(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-
applikazzjoni tal-istess qafas legali tiċċara
s-sitwazzjoni legali, tneħħi d-differenzi 
bejn il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, tiżgura
trattament indaqs tal-prodotti kollha li 
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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.

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 ssodisfati.

Emenda 17
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

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda għall-Artikolu 18 relevanti tad-Direttiva proposta.

Emenda 18
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-

(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 



PE508.048v03-00 16/64 AD\940929MT.doc

MT

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.

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

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda għall-Artikolu relevanti tad-Direttiva proposta.

Emenda 19
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, 

(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
ta' kejl tal-kontenut massimu, id-
determinazzjoni ta' regoli uniformi dwar 
il-proċeduri għad-determinazzjoni ta' jekk 
prodott tat-tabakk għandux togħma 
karatterizzanti, 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 eżenzjoni mogħtija lill-prodotti 
tat-tabakk li mhumiex sigarretti, tabakk tal-
brim u tabakk tal-pipa tal-ilma, l-
adattament tas-sustanzi u l-valuri ta' 
limitu tat-tabakk li ma jdaħħanx u l-
istabbiliment ta' regoli li jirregolaw 
diversi aspetti ta' prodotti tat-tabakk 
ġodda li jagħmlu ferm anqas ħsara minn 
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f'waqtha u adegwata tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

prodotti tat-tabakk tradizzjonali. 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.

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda għall-Artikolu 3 relevanti tad-Direttiva proposta.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) 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.

(39) Il-Kummissjoni għandha timmonitorja 
l-iżviluppi u tippreżenta rapport tliet snin 
wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-
Direttiva, sabiex jiġi vvalutat jekk humiex 
meħtieġa emendi għal din id-Direttiva, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
ippakkjar.

Emenda 21

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 

(41) L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jadottaw regoli aktar stretti dwar 
il-prodotti tat-tabakk li huma jħossu 
meħtieġa biex jipproteġu s-saħħa 
pubblika, sakemm dawn ir-regoli jaqgħu 
barra l-kamp ta' applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. 
Sakemm il-prodotti tat-tabakk jew dawk 
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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.

relatati jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' din 
id-Direttiva, l-Istati Membri ma 
għandhomx jipprojbixxu jew jirrestrinġu 
l-importazzjoni, il-bejgħ jew il-konsum ta' 
tali prodotti.

Ġustifikazzjoni

Is-suq intern ma jibbenefikax jekk l-Istati Membri ma jippermettux li jittieħdu passi ulterjuri 
dwar l-aspetti li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Dan iwassal għal 
tirqigħ ta' dispożizzjonijiet nazzjonali, li mhuwiex fl-aħjar interess tas-suq intern.

Emenda 22

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 

(45) Il-proposta taffettwa diversi drittijiet 
fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, partikolarment il-protezzjoni tad-
dejta personali (Artikolu 8), il-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni 
(Artikolu 11), il-libertà tal-intrapriża 
(Artikolu 16), id-dritt għall-proprjetà 
(Artikolu 17), u d-dritt għall-arja nadifa 
kif mifhum mill-Patt Internazzjonali dwar 
id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u 
Kulturali (l-Artikoli 7(b) u 12). L-obbligi 
imposti fuq il-manifatturi, l-importaturi u 
d-distributuri tal-prodotti tat-tabakk huma 
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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.

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.

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 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;

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda għall-Artikolu 16 tad-Direttiva proposta.

Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "sistema ta' verifika tal-età" tfisser 
sistema tal-kompjuter li tikkonferma 
mingħajr ambigwità l-età tal-konsumatur 
f'forma elettronika skont ir-rekwiżiti 
nazzjonali;

imħassar

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda għall-Artikolu 16 tad-Direttiva proposta.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "togħma karatterizzanti" tfisser riħa jew 
togħma oħra li tista' tiġi distinta għajr it-
tabakk, li tirriżulta minn addittiv jew taħlita 
ta' addittivi, li tinkludi iżda mhijiex limitata 
għall-frott, il-ħwawar, il-ħxejjex aromatiċi, 
l-alkoħol, il-ħelu, il-mentol jew il-vanilla li 
jistgħu jinħassu qabel jew mal-użu maħsub 
tal-prodott tat-tabakk;

(4) "togħma karatterizzanti" tfisser riħa jew 
togħma oħra li tista' tiġi distinta għajr it-
tabakk, li tirriżulta minn addittiv jew taħlita 
ta' addittivi, li tinkludi iżda mhijiex limitata 
għall-frott, il-ħwawar, il-ħxejjex aromatiċi, 
l-alkoħol, il-ħelu, il-mentol jew il-vanilla li 
jistgħu jinħassu qabel jew mal-użu maħsub 
tal-prodott tat-tabakk. Togħmiet 
tradizzjonali tal-prodott tat-tabakk, bħall-
mentol, mhumiex meqjusa li huma 
togħmiet karatterizzanti;

Ġustifikazzjoni

Il-mentol ilu jintuża fil-prodotti tradizzjonali tat-tabakk sa mis-snin għoxrin. M'hemmx 
evidenza biżżejjed li l-mentol għandu influwenza ħażina fuq id-drawwa tat-titjib fost iż-
żgħażagħ.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "sigarru żgħir" tfisser tip żgħir ta’ 
sigarru b'dijametru ta' mhux aktar minn 
8 mm;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Sigarru żgħir hu mudell ta' sigarru bħal ħafna mudelli oħra. Mhija meħtieġa ebda 
definizzjoni separata.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) "livell massimu" jew "kontenut 
massimu" tfisser il-kontenut jew l-
emissjoni massima, inkluż 0, ta’ sustanza fi 
prodott tat-tabakk imkejjel fi grammi;

(19) "livell massimu" jew "kontenut 
massimu" tfisser il-kontenut jew l-
emissjoni massima ta’ sustanza fi prodott 
tat-tabakk imkejjel fi grammi;

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) "prodott tat-tabakk innovattiv" tfisser 
prodott tat-tabakk għajr is-sigarett, it-
tabakk tal-brim, it-tabakk tal-pipa, it-
tabakk tal-pipa tal-ilma, is-sigarru, is-
sigarru żgħir, it-tabakk tal-magħda, it-
tabakk tal-imnieħer jew it-tabakk għall-użu 
orali mqiegħed fis-suq wara d-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) "imqiegħda fis-suq" tfisser li l-
prodotti jsiru disponibbli għall-
konsumaturi li jinsabu fl-Unjoni, bi ħlas 
jew mingħajr ħlas, inkluż permezz ta’ 
bejgħ mill-bogħod fil-każ ta' bejgħ 
transkonfinali mill-bogħod, il-prodott 
jitqies li tqiegħed fis-suq fl-Istat Membru 
fejn jinsab il-konsumatur;

(25) "imqiegħda fis-suq" tfisser 
kwalunkwe provvista ta' prodotti għad-
distribuzzjoni, il-konsum jew l-użu fl-
Unjoni, bi ħlas jew mingħajr ħlas, inkluż 
permezz ta’ bejgħ mill-bogħod;
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Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda għall-Artikolu 16 tad-Direttiva proposta.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) "tabakk tal-pipa" tfisser tabakk 
ikkonsmat permezz ta' proċess ta' 
kombustjoni u maħsub esklussivament 
biex jintuża f’pipa;

(26) "tabakk tal-pipa" tfisser tabakk li ġie 
mqatta' jew maqsum jew ippressat li jista' 
jintuża mingħajr proċess industrijali 
addizzjonali u li hu wkoll definit fid-
Direttiva tal-Kunsill 2011/64/UE tal-
21 ta' Ġunju 2011;

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) "tabakk tal-brim" tfisser tabakk li jista' 
jintuża għall-manifattura tas-sigarretti 
mill-konsumaturi jew stabbilimenti tal-
bejgħ bl-imnut;

(28) "tabakk tal-brim" jew "tabakk li 
trembel int" tfisser tabakk li ġie mqatta' 
jew maqsum jew ippressat li jista' jintuża 
mingħajr proċess industrijali addizzjonali u 
li hu wkoll definit fid-Direttiva tal-
Kunsill 2011/64/KE tal-21 ta' Ġunju 2011;

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) "bidla sostanzjali taċ-ċirkostanzi" 
tfisser żieda tal-volumi tal-bejgħ skont il-
kategorija tal-prodotti, bħat-tabakk tal-

(30) "bidla sostanzjali taċ-ċirkostanzi" 
tfisser żieda tal-volumi tal-bejgħ skont il-
kategorija tal-prodotti, bħat-tabakk tal-
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pipa, is-sigarru, is-sigarru żgħir, b'mill-
inqas 10 % f'mill-anqas 10 Stati Membri, 
ibbażata fuq il-dejta tal-bejgħ trażmessa 
skont l-Artikolu 5(4); jew żieda fil-livell ta' 
prevalenza fil-grupp tal-konsumaturi li 
għandhom inqas minn 25 sena b’ħames 
punti perċentwali f’mill-anqas 10 Stati 
Membri għall-kategorija tal-prodott 
rispettiva bbażata fuq____[din id-data se 
tiġi stabbilita fil-mument tal-adozzjoni tad-
Direttiva] rapport tal-Ewrobarometru jew 
studji ta' prevalenza ekwivalenti;

pipa, is-sigarru, is-sigarru żgħir, b'mill-
inqas 20 % f'mill-anqas 10 Stati Membri, 
ibbażata fuq id-dejta tal-bejgħ trażmessa 
skont l-Artikolu 5(4); jew żieda fil-livell ta' 
prevalenza fil-grupp tal-konsumaturi li 
għandhom inqas minn 25 sena b’ħames 
punti perċentwali f’mill-anqas 10 Stati 
Membri għall-kategorija tal-prodott 
rispettiva bbażata fuq____[din id-data se 
tiġi stabbilita fil-mument tal-adozzjoni tad-
Direttiva] rapport tal-Ewrobarometru jew 
studji ta' prevalenza ekwivalenti;

Ġustifikazzjoni

Il-konsum annwali ta' tabakk tas-sigarri u tal-pipa f'ħafna mill-Istati Membri hu ferm baxx. 
Bidla ta' 10 % fil-volum tal-bejgħ tista' sseħħ faċilment f'dawn l-Istati Membri.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 35a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) "togħma tradizzjonali tat-tabakk" 
tfisser togħma tat-tabakk li kienet użata 
kontinwament fi Stat Membru jew f'parti 
minnu, għall-inqas sa mill-1980, u 
definita bħala tali mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali ta' Stat Membru;

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ċċarat l-Artikolu 6 tad-Direttiva proposta, huwa neċessarju li tiġi provduta 
definizzjoni ta' "togħma tradizzjonali tat-tabakk".

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 36a (ġdid)
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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 użat biex ifejjaq 
dipendenza fuq il-konsum tat-tabakk, 
inkluż il-waqfien, mhuwiex prodott li 
jnaqqas ir-riskju jekk ikun approvat bħala 
prodott mediċinali. 

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 Artikolu 3
Il-kontenut massimu ta 'qatran, nikotina, 
monossidu tal-karbonju u kontenuti oħra

Il-kontenut massimu ta' qatran, nikotina, 
monossidu tal-karbonju u kontenuti oħra

1. Il-kontenut tas-sigarretti li jitqiegħdu fis-
suq jew immanufatturati fl-Istati Membri 
ma għandhux ikun akbar minn:

1. Il-kontenut tas-sigarretti li jitqiegħdu fis-
suq jew immanifatturati fl-Istati Membri 
ma għandhux ikun akbar minn:

(a) 10 mg kull sigarett għall-qatran, (a) 10 mg kull sigarrett għall-qatran,
(b) 1 mg kull sigarett għan-nikotina, (b) 1 mg kull sigarrett għan-nikotina,

(c) 10 mg kull sigarett għall-monossidu 
tal-karbonju.

(c) 10 mg kull sigarrett għall-monossidu 
tal-karbonju.

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.
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. 

3. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni l-kontenuti massimi 
stabbiliti minnhom għal emissjonijiet oħra 
tas-sigarretti u għall-emissjonijiet tal-
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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.

prodotti tat-tabakk għajr is-sigarretti.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 Artikolu 4

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

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

2. Il-kejl imsemmi fil-paragrafu 1 għandu 
jitwettaq jew jiġi verifikat minn laboratorji 
tal-ittestjar li huma approvati u monitorjati 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri.

2. Il-kejl imsemmi fil-paragrafu 1 għandu 
jitwettaq jew jiġi verifikat minn laboratorji 
tal-ittestjar li huma approvati u monitorjati 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri.

L-Istati Membri għandhom jibgħatu lill-
Kummissjoni lista tal-laboratorji approvati, 
filwaqt li jispeċifikaw il-kriterji użati għall-
approvazzjoni u l-metodi ta' monitoraġġ 

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni lista tal-laboratorji approvati, 
filwaqt li jispeċifikaw il-kriterji użati għall-
approvazzjoni u l-metodi ta' monitoraġġ 
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applikati, u jaġġornawha kull meta ssir xi 
bidla. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, il-lista tal-
laboratorji approvati kif indikat mill-Istati 
Membri.

applikati, u jaġġornawha kull meta ssir xi 
bidla. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, il-lista tal-
laboratorji approvati kif indikat mill-Istati 
Membri.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 22 biex tadatta l-metodi ta' kejl 
tal-qatran, in-nikotina u l-monossidu tal-
karbonju, filwaqt li tqis l-iżviluppi 
xjentifiċi u tekniċi u l-istandards miftiehma 
internazzjonalment.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 22 biex tadatta l-metodi ta' kejl 
tal-qatran, in-nikotina u l-monossidu tal-
karbonju, filwaqt li tqis l-iżviluppi 
xjentifiċi u tekniċi u jintużaw l-istandards 
miftiehma internazzjonalment imfassla 
għal skop speċifiku u vvalidati mill-
Organizzazzjoni Internazzjonali għall-
Istandardizzazzjoni.

4. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni l-metodi ta' kejl li jużaw 
għal emissjonijiet oħra tas-sigarretti u 
għall-emissjonijiet tal-prodotti tat-tabakk 
għajr is-sigarretti. Abbażi ta' dawn il-
metodi, u billi jitqiesu l-iżviluppi tekniċi u 
xjentifiċi kif ukoll l-istandards miftiehma 
internazzjonalment, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 22 biex tadotta u 
tadatta l-metodi ta’ kejl.

4. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni l-metodi ta' kejl li jużaw 
għal emissjonijiet oħra tas-sigarretti u 
għall-emissjonijiet tal-prodotti tat-tabakk 
għajr is-sigarretti. Tali kejl għandu jkun 
ibbażat fuq evidenza xjentifika. Abbażi ta' 
dan il-kejl, u billi jitqiesu l-iżviluppi 
tekniċi u xjentifiċi kif ukoll billi jintużaw l-
istandards miftiehma internazzjonalment 
imfassla għal skop speċifiku u vvalidati 
mill-Organizzazzjoni Internazzjonali 
għall-Istandardizzazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 22 biex tadotta u 
tadatta l-metodi ta’ kejl.

4a. L-eżattezza tal-indikazzjonijiet għal 
emissjonijiet oħra ta' prodotti 
kombustibbli tat-tabakk trid tiġi verifikata
bi qbil mal-istandard ISO 8243.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-
manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-

L-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-
manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-
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tabakk jibgħatu lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom lista tal-ingredjenti kollha, u l-
kwantitajiet tagħhom, użati fil-manifattura 
tal-prodotti tat-tabakk skont l-isem tad-
ditta u t-tip, kif ukoll l-emissjonijiet 
tagħhom u l-kontenuti. Il-manifatturi jew l-
importaturi għandhom jinformaw ukoll lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
kkonċernati jekk il-kompożizzjoni ta' 
prodott tiġi modifikata u taffettwa l-
informazzjoni pprovduta skont dan l-
Artikolu. L-informazzjoni meħtieġa skont 
dan l-Artikolu għandha tiġi ppreżentata 
qabel it-tqegħid fis-suq ta’ prodott tat-
tabakk ġdid jew modifikat.

tabakk, tal-prodotti li fihom in-nikotina u 
tal-prodotti erbali għat-tipjip jibagħtu lill-
awtoritajiet kompetenti tagħhom lista tal-
ingredjenti kollha, u l-kwantitajiet 
tagħhom, użati fil-manifattura tal-prodotti 
tat-tabakk skont l-isem tad-ditta u t-tip, kif 
ukoll l-emissjonijiet tagħhom u l-kontenuti, 
jekk disponibbli. Il-manifatturi jew l-
importaturi għandhom jinformaw ukoll lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
kkonċernati jekk il-kompożizzjoni ta' 
prodott tiġi modifikata u taffettwa l-
informazzjoni pprovduta skont dan l-
Artikolu. L-informazzjoni meħtieġa skont 
dan l-Artikolu għandha tiġi ppreżentata 
qabel it-tqegħid fis-suq ta’ prodott tat-
tabakk ġdid jew modifikat.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-prodotti tat-tabakk għajr is-
sigarretti u t-tabakk tal-brim għandhom 
ikunu esklużi mill-informazzjoni dwar 
emissjonijiet u valuri sakemm il-
metodoloġiji ta' kejl ma jkunux ġew 
żviluppati fil-livell tal-Komunità.

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-premessa 31 tad-Direttiva 2001/37/KE, l-istandards u l-metodi ta' kejl għall-
prodotti tat-tabakk għajr għas-sigarretti u t-tabakk tal-brim iridu jkunu żviluppati fil-livell
tal-Komunità. Il-Kummissjoni intalbet tressaq proposti xierqa. S'issa, l-ebda metodu bħal 
dawn ma ġie żviluppat.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 Artikolu 6
Ir-regolamentazzjoni tal-ingredjenti Ir-regolamentazzjoni tal-ingredjenti

1. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 
t-tqegħid fis-suq ta' prodotti tat-tabakk 
b’aroma karatterizzanti.

1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 151 tal-Att tal-Adeżjoni tal-
Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja, l-Istati 
Membri għandhom jipprojbixxu t-tqegħid 
fis-suq ta' prodotti tat-tabakk b’aroma 
karatterizzanti.

Għandha tkun possibbli eżenzjoni għal 
ċerti togħmiet tat-tabakk tradizzjonali li 
ma jistgħux jiġu klassifikati mat-togħmiet 
l-oħra tat-tabakk. Il-mentol għandu jitqies 
bħala togħma tat-tabakk tradizzjonali.

L-Istati Membri ma għandhomx 
jipprojbixxu l-użu ta' addittivi li huma 
essenzjali għall-manifattura tal-prodotti tat-
tabakk, sakemm l-addittivi ma jirriżultawx
fi prodott b'togħma karatterizzanti.

L-Istati Membri ma għandhomx 
jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu ta' 
addittivi li huma essenzjali għall-
manifattura tal-prodotti tat-tabakk, anke 
jekk l-addittivi essenzjali jirriżultaw fi 
prodott b'togħma karatterizzanti.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni bil-miżuri meħuda skont 
dan il-paragrafu.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni bil-miżuri meħuda skont 
dan il-paragrafu.

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 ikunu adottati 
b’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. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
b’konformità mal-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 21.

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

2a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, bi qbil mal-
Artikolu 22, biex tiddetermina regoli 
uniformi tal-proċeduri biex jiġi determinat 
jekk prodott jaqax fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-paragrafu 1.

3. Fil-każ li l-esperjenza miksuba fl-
applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 turi li 

3. Fil-każ li l-esperjenza miksuba fl-
applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 turi li 
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ċertu addittiv jew taħlita ta' addittivi 
tipikament tagħti togħma karatterizzanti 
meta taqbeż ċertu livell ta' preżenza jew 
konċentrazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 22 biex tistabbilixxi livelli 
massimi għal dawk l-addittivi jew taħlita 
ta' addittivi li jikkawżaw togħma 
karatterizzanti.

ċertu addittiv jew taħlita ta' addittivi 
tipikament tagħti togħma karatterizzanti 
meta taqbeż ċertu livell ta' preżenza jew 
konċentrazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 22 biex tistabbilixxi livelli 
massimi għal dawk l-addittivi jew taħlita 
ta' addittivi li jikkawżaw togħma 
karatterizzanti.

4. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 
l-użu tal-addittivi li ġejjin fi prodotti tat-
tabakk:

4. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 
l-użu tal-addittivi li ġejjin fi prodotti tat-
tabakk:

(a) vitamini u addittivi oħra li joħolqu l-
impressjoni li prodott tat-tabakk huwa ta' 
benefiċċju għas-saħħa jew jippreżenta 
inqas perikli għas-saħħa, jew

(a) vitamini u addittivi oħra li joħolqu l-
impressjoni li prodott tat-tabakk huwa ta' 
benefiċċju għas-saħħa jew jippreżenta 
inqas perikli għas-saħħa, jew

(b) kafeina u tawrina u addittivi oħra u 
komposti stimulanti li huma assoċjati mal-
enerġija u l-vitalità, jew

(b) kafeina u tawrina u addittivi oħra u 
komposti stimulanti li fir-rigward 
tagħhom jeżistu provi xjentifiċi li jżidu l-
livelli ta' enerġija u vitalità, jew

(c) addittivi li għandhom proprjetajiet 
koloranti għall-emissjonijiet.

(c) addittivi li għandhom proprjetajiet 
koloranti għall-emissjonijiet.

5. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 
l-użu ta' ħwawar fil-komponenti tal-
prodotti tat-tabakk bħal filtri, karti, 
pakketti, kapsuli jew kwalunkwe 
karatteristika teknika li tippermetti l-
modifika tat-togħma jew tal-intensità tad-
duħħan. Il-filtri u l-kapsuli ma għandux 
ikun fihom it-tabakk.

5. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 
l-użu ta' ħwawar fil-komponenti tal-
prodotti tat-tabakk bħal filtri, karti, 
pakketti, kapsuli jew kwalunkwe 
karatteristika teknika li tippermetti l-
modifika tat-togħma jew tal-intensità tad-
duħħan. Il-filtri u l-kapsuli ma għandux 
ikun fihom it-tabakk.

Il-miżuri tekniċi intiżi biex inaqqsu 
komponenti speċifiċi ta' ħsara tad-
duħħan jew biex iżidu l-bijodegradabbiltà 
tal-prodotti tat-tabakk mhumiex 
affettwati.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dispożizzjonijiet jew il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 huma applikati fuq il-
prodotti tat-tabakk kif inhu xieraq.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dispożizzjonijiet jew il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 huma applikati fuq il-
prodotti tat-tabakk kif inhu xieraq.

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-

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

istadju tal-konsum l-effett tossiku jew ta' 
dipendenza tal-prodott tat-tabakk.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni bil-miżuri meħuda skont 
dan il-paragrafu.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni bil-miżuri meħuda skont 
dan il-paragrafu.

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

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

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 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.

10. Il-prodotti tat-tabakk għajr is-sigarretti, 
it-tabakk tal-brim u l-prodotti tat-tabakk li 
ma jdaħħnux għandhom ikunu eżentati 
mill-projbizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafi 1 u 5. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
b’konformità mal-Artikolu 22 sabiex tirtira 
din l-eżenzjoni jekk ikun hemm bidla 
sostanzjali fiċ-ċirkostanzi kif stabbilit 
f'rapport tal-Kummissjoni.

10. Il-prodotti tat-tabakk għajr is-sigarretti, 
it-tabakk tal-brim u t-tabakk tal-pipa tal-
ilma għandhom ikunu eżentati mill-
projbizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 1 u 5. 
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati b’konformità mal-
Artikolu 22 sabiex tirtira din l-eżenzjoni 
jekk ikun hemm bidla sostanzjali fiċ-
ċirkostanzi kif stabbilit f'rapport tal-
Kummissjoni.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 Artikolu 7
Dispożizzjonijiet ġenerali Dispożizzjonijiet ġenerali 

1. Kull pakkett wieħed ta' prodotti tat-
tabakk u kull ippakkjar estern għandu 
jkollu fuqu twissijiet tas-saħħa bil-lingwa 
jew lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn 
il-prodott ikun qed jitqiegħed fis-suq.

1. Kull pakkett wieħed ta' prodotti tat-
tabakk u kull ippakkjar estern għandu 
jkollu fuqu twissijiet tas-saħħa bil-lingwa 
jew lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn 
il-prodott ikun qed jitqiegħed fis-suq, 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 151 
tal-Att ta' Adeżjoni tal-Awstrija, il-
Finlandja u l-Isvezja.

2. It-twissijiet tas-saħħa għandhom ikopru 
l-wiċċ sħiħ riżervat għalihom u ma 
għandhomx ikunu oġġett ta' kumment, 
parafrażi jew riferiment fi kwalunkwe 
forma.

2. It-twissijiet tas-saħħa għandhom ikopru 
l-wiċċ sħiħ riżervat għalihom u ma 
għandhomx ikunu oġġett ta' kumment, 
parafrażi jew riferiment fi kwalunkwe 
forma.

3. Biex tkun żgurata l-integrità grafika u 
l-viżibilità tagħhom, it-twissijiet tas-saħħa 
għandhom jiġu stampati b'mod li ma 
jkunux jistgħu jitneħħew, b'mod indelibbli 
u bl-ebda mod moħbijin jew interrotti, 
inkluż permezz ta' bolol tat-taxxi, marki 
tal-prezz, marki ta' provenjenza u traċċar, 
karatteristiċi ta' sigurtà jew kwalunkwe tip 
ta' tqartis, borża, għata, kaxxa jew mezz 
ieħor jew bil-ftuħ tal-pakkett individwali.

3. It-twissijiet tas-saħħa għandhom jiġu 
stampati b'mod li ma jkunux jistgħu 
jitneħħew, b'mod indelibbli u bl-ebda mod 
moħbijin jew interrotti, inkluż permezz ta' 
bolol tat-taxxi, li għandhom jitwaħħlu fil-
parti li tinfetaħ tal-pakkett tal-prodott tat-
tabakk, marki tal-prezz, marki ta'
provenjenza u traċċar, karatteristiċi ta' 
sigurtà jew kwalunkwe tip ta' tqartis, borża, 
għata, kaxxa jew mezz ieħor jew bil-ftuħ 
tal-pakkett individwali.

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

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

5. It-twissijiet tas-saħħa ma għandhom bl-
ebda mod jaħbu jew jinterrompu l-bolol 
tat-taxxa, il-marki tal-prezz, il-marki tal-
provenjenza u t-traċċar, jew il-karatteristiċi 
tas-sigurtà fuq kull pakkett individwali.

5. It-twissijiet tas-saħħa ma għandhom bl-
ebda mod jaħbu jew jinterrompu l-bolol 
tat-taxxa, li għandhom jitwaħħlu fil-parti 
li tinfetaħ tal-pakkett tal-prodott tat-
tabakk, il-marki tal-prezz, il-marki tal-
provenjenza u t-traċċar, jew il-karatteristiċi 
tas-sigurtà fuq kull pakkett individwali.

6. L-Istati Membri ma għandhomx 6. Id-daqs effettiv tat-twissijiet tas-saħħa 
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ikabbru d-daqs tat-twissijiet tas-saħħa 
inkluż bl-introduzzjoni ta' obbligu biex 
jiċċirkondaw it-twissijiet tas-saħħa 
b’burdura. Id-daqs effettiv tat-twissijiet 
tas-saħħa għandu jkun ikkalkulat 
f’relazzjoni mal-wiċċ li fuqu jitqiegħdu 
qabel ma l-pakkett individwali jinfetaħ.

għandu jkun ikkalkulat f’relazzjoni mal-
wiċċ li fuqu jitqiegħdu qabel ma l-pakkett 
individwali jinfetaħ.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex tiddefinixxi l-pożizzjoni, il-format, 
il-layout u d-disinn tat-twissijiet tas-saħħa 
definiti f’dan l-Artikolu, inklużi l-karattru 
tat-tipa u l-kulur tal-isfond tagħhom.

imħassar

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 Artikolu 9

Twissijiet tas-saħħa kkombinati flimkien 
għal tabakk għat-tipjip

Twissijiet tas-saħħa kkombinati flimkien 
għal tabakk għat-tipjip

1. Kull pakkett individwali u kull ippakkjar 
estern tat-tabakk għat-tipjip għandu juri 
twissijiet tas-saħħa kkombinati flimkien. It-
twissijiet tas-saħħa kkombinati għandhom:

1. Kull pakkett individwali u kull ippakkjar 
estern tat-tabakk għat-tipjip għandu juri 
twissijiet tas-saħħa kkombinati flimkien. It-
twissijiet tas-saħħa kkombinati għandhom:

(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;

(b) jinkludu informazzjoni dwar waqfien 
mit-tipjip bħalma huma numri tat-telefon, 

(b) jinkludu informazzjoni dwar waqfien 
mit-tipjip bħalma huma numri tat-telefon, 
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indirizzi tal-email u/jew siti tal-Internet 
intiżi biex jinfurmaw lill-konsumaturi dwar 
il-programmi disponibbli li jgħinu lil dawk 
li jridu jieqfu jpejpu;

indirizzi tal-email u/jew siti tal-Internet 
intiżi biex jinfurmaw lill-konsumaturi dwar 
il-programmi disponibbli li jgħinu lil dawk 
li jridu jieqfu jpejpu;

(c) ikopru 75 % tal-erja esterna tal-wiċċ ta’ 
quiddiem u ta’ wara tal-pakkett individwali 
u kwalunkwe ppakkjar estern;

(c) ikopru 70 % tal-erja esterna tal-wiċċ ta’ 
quiddiem u ta’ wara tal-pakkett individwali 
u kwalunkwe ppakkjar estern;

(d) juru l-istess kliem ta’ twissija u ritratt 
bil-kulur korrispondenti fuq iż-żewġ naħat 
tal-pakketti individwali u kwalunkwe 
ppakkjar estern;

(d) juru l-istess kliem ta’ twissija u ritratt 
bil-kulur korrispondenti fuq iż-żewġ naħat 
tal-pakketti individwali u kwalunkwe 
ppakkjar estern;

(e) jitqegħdu fuq ix-xifer ta’ fuq tal-
pakkett individwali u ta’ kwalunkwe 
ppakkjar estern, u fl-istess direzzjoni bħal 
kwalunkwe informazzjoni oħra li tidher fuq 
l-ippakkjar;

(e) jitqegħdu fuq ix-xifer t'isfel tal-pakkett 
individwali u ta’ kwalunkwe ppakkjar 
estern, u fl-istess direzzjoni bħal 
kwalunkwe informazzjoni oħra li tidher fuq 
l-ippakkjar;

(f) ikunu riprodotti skont il-format, il-
layout, id-disinn u l-proporżjonijiet 
speċifikati mill-Kummissjoni skont il-
paragrafu 3;
(g) għall-pakketti individwali tas-sigarretti, 
jirrispettaw id-dimensjonijiet li ġejjin:

(g) għall-pakketti individwali tas-sigarretti, 
jirrispettaw id-dimensjonijiet li ġejjin:

(i) għoli: mhux inqas minn 64 mm; (i) għoli: mhux inqas minn 60 mm;
(ii) wisa’: mhux inqas minn 55 mm; (ii) wisa’: mhux inqas minn 51 mm;

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’ 
kull marka kummerċjali;

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’ 
kull marka kummerċjali;

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħat li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 22 biex:

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħat li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 22 biex:

(a) taddatta l-kitba tat-twissijiet elenkati fl-
Anness I ta’ din id-Direttiva biex jittieħed 
kont tal-iżviluppi xjentifiċi u tekniċi;

(a) taddatta l-kitba tat-twissijiet elenkati fl-
Anness I ta’ din id-Direttiva biex jittieħed 
kont tal-iżviluppi xjentifiċi u tekniċi;

(b) tistabbilixxi u taddatta l-librerija tal-
istampi msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 
1 ta’ dan l-Artikolu billi jittieħed kont tal-
iżviluppi xjentifiċi u tas-suq;

(b) tistabbilixxi sa ...* u jekk ikun 
neċessarju wara tadatta l-librerija tal-
istampi msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 
1 ta’ dan l-Artikolu billi jittieħed kont tal-
iżviluppi xjentifiċi u tas-suq;

(c) tiddefinixxi l-pożizzjoni, il-format, l- (c) tiddefinixxi l-layout, id-disinn u r-
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layout, id-disinn, ir-rotazzjoni u l-
proporzjonijiet tat-twissijiet tas-saħħa;

rotazzjoni tat-twissijiet tas-saħħa, 
b'kunsiderazzjoni għall-ispeċifitajiet 
lingwistiċi ta' kull Stat Membru;

(d) b’deroga mill-Artikolu 7(3), 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li skonthom 
it-twissijiet tas-saħħa jistgħu jinkisru fil-
ftuħ tal-pakkett b’tali mod li jkunu żgurati 
l-integrità grafika u l-viżibilità tal-kitba, ir-
ritratti u l-informazzjoni dwar il-waqfien 
mit-tipjip.

(d) b’deroga mill-Artikolu 7(3), 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li skonthom 
it-twissijiet tas-saħħa jistgħu jinkisru fil-
ftuħ tal-pakkett b’tali mod li jkunu żgurati 
l-integrità grafika u l-viżibilità tal-kitba, ir-
ritratti u l-informazzjoni dwar il-waqfien 
mit-tipjip.

_____________
* ĠU: Jjekk jogħġbok daħħal id-data: sitt 
xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 Artikolu 10
L-ittikkettar tat-tabakk għat-tipjip għajr 
sigarretti u t-tabakk tal-brim

L-ittikkettar tat-tabakk għat-tipjip għajr 
sigarretti u t-tabakk tal-brim

1. It-tabakk għat-tipjip barra s-sigarretti u t-
tabakk tal-brim għandhom ikunu eżentati 
mill-obbligi li jintwera l-messaġġ tal-
informazzjoni stabbilit skont l-Artikolu 
8(2) u t-twissijiet tas-saħħa kkombinati 
skont l-Artikolu 9. Barra mit-twissija 
ġenerali speċifikata fl-Artikolu 8(1), kull 
pakkett individwali u kwalunkwe ppakkjar 
estern ta' dawn il-prodotti għandhom juru 
kliem ta' twissija elenkat fl-Anness I. It-
twissija ġenerali speċifikata fl-Artikolu 
8(1) għandha tinkludi referenza għas-
servizzi għall-waqfien mit-tipjip skont l-
Artikolu 9(1)(b).

1. It-tabakk għat-tipjip barra s-sigarretti u t-
tabakk tal-brim għandhom ikunu eżentati 
mill-obbligi li jintwera l-messaġġ tal-
informazzjoni stabbilit skont l-Artikolu 
8(2) u t-twissijiet tas-saħħa kkombinati 
skont l-Artikolu 9. Barra mit-twissija 
ġenerali speċifikata fl-Artikolu 8(1), kull 
pakkett individwali u kwalunkwe ppakkjar 
estern ta' dawn il-prodotti għandhom juru 
kliem ta' twissija elenkat fl-Anness I. It-
twissija ġenerali speċifikata fl-Artikolu 
8(1) għandha tinkludi referenza għas-
servizzi għall-waqfien mit-tipjip skont l-
Artikolu 9(1)(b).

It-twissija ġenerali għandha tkun stampata 
fuq il-wiċċ l-aktar li jidher tal-pakkett 
individwali u kull ippakkjar estern. Il-

It-twissija ġenerali għandha tkun stampata 
jew imwaħħla permezz ta’ stickers li ma 
jistgħux jitneħħew fuq il-wiċċ l-aktar li 
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kliem tat-twissijiet elenkati fl-Anness I 
għandhom jinbidlu b’tali mod li tiġi 
garantita d-dehra regolari tagħhom. Dawn 
it-twissijiet għandhom ikunu stampati fuq 
il-wiċċ li jidher l-aktar tal-pakkett 
individwali u kull ippkajjar estern.

jidher tal-pakkett individwali u kull 
ippakkettar estern. Il-kliem tat-twissijiet 
elenkati fl-Anness I għandhom jinbidlu 
b’tali mod li tiġi garantita d-dehra regolari 
tagħhom. Dawn it-twissijiet għandhom 
jidhru fuq il-wiċċ li jidher l-aktar tal-
pakkett individwali u kull ippkajjar estern.

2. It-twissija ġenerali msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tkopri 30 % tal-erja 
esterna tal-wiċċ li jikkorrispondi tal-
pakkett individwali jew kull ippakkjar 
estern. Dak il-proporzjon għandu jiżdied 
għal 32 % għall-Istati Membri b'żewġ ilsna 
uffiċjali u 35 % għall-Istati Membri bi tlett
ilsna uffiċjali.

2. It-twissija ġenerali msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tkopri 30 % tal-erja 
esterna tal-wiċċ li jikkorrispondi tal-
pakkett individwali jew kull ippakkjar 
estern, bl-eċċezzjoni tat-tġeżwir tal-plastik 
trasparenti normalment użat fil-kummerċ 
bl-imnut, sakemm it-twissija fuq l-
ippakkjar taħt dan it-tgeżwir tidher b'mod 
ċar. Dak il-proporzjon għandu jiżdied għal 
32 % għall-Istati Membri b’żewġ ilsna 
uffiċjali u 35 % għall-Istati Membri 
b'aktar minn żewġ ilsna uffiċjali.

3. Il-kliem tat-twissija msemmija fil-
paragrafu 1 għandu jkopri 40 % tal-erja 
esterna tal-wiċċ li jikkorrispondi tal-
pakkett individwali u kull ippakkjar estern. 
Dak il-proporzjon għandu jiżdied għal 
45 % għall-Istati Membri b'żewġ ilsna 
uffiċjali u 50 % għall-Istati Membri bi tlett
ilsna uffiċjali.

3. Il-kliem tat-twissija msemmija fil-
paragrafu 1 għandu jkopri 40 % tal-erja 
esterna tal-wiċċ li jikkorrispondi tal-
pakkett individwali u kull ippakkjar estern. 
Dak il-proporzjon għandu jiżdied għal 45 
% għall-Istati Membri b’żewġ ilsna 
uffiċjali u 50 % għall-Istati Membri 
b'aktar minn żewġ ilsna uffiċjali.

3a. Fil-każ ta’ pakketti individwali li l-
wiċċ l-aktar viżibbli tagħhom huwa akbar 
minn 75 cm2, it-twissijiet imsemmija fil-
paragrafi 2 u 3 għandhom ikopru parti ta’ 
mill-inqas 22.5 cm2 ta’ kull wiċċ. Dik l-
erja għandha tiżdied għal 24 cm2 għal 
Stati Membri b’żewġ ilsna uffiċjali u 
26.25 cm2 għal Stati Membri b'aktar minn 
żewġ ilsna uffiċjali.

4. It-twissija ġenerali u l-kliem tat-twissija 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
ikunu:

4. It-twissija ġenerali u l-kliem tat-twissija 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
ikunu:

(a) stampati b'tipa Helvetica sewda grassa 
fuq sfond abjad. Biex jiġu akkommodati l-
ħtiġijiet lingwistiċi, l-Istati Membri għandu 
jkollhom id-dritt li jistabbilixxu d-daqs tat-
tipa, bil-kundizzjoni illi d-daqs tat-tipa 
speċifikat fil-leġiżlazzjoni tagħhom ikun 
tali li jokkupa l-akbar proporzjon possibbli 

(a) jidhru b'tipa Helvetica sewda grassa 
fuq sfond abjad. It-twissijiet jistgħu 
jitwaħħlu permezz ta’ stickers, sakemm 
dawn l-istickers ma jistgħux jitneħħew.
Biex jiġu akkommodati l-ħtiġijiet 
lingwistiċi, l-Istati Membri għandu 
jkollhom id-dritt li jistabbilixxu d-daqs tat-
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tal-erja merfugħa għall-kliem meħtieġ; tipa, bil-kundizzjoni illi d-daqs tat-tipa 
speċifikat fil-leġiżlazzjoni tagħhom ikun 
tali li jokkupa l-akbar proporzjon possibbli 
tal-erja merfugħa għall-kliem meħtieġ;

(b) iċċentrati fil-erja li fiha huwa meħtieġ li 
jiġu stampati, paralleli mat-tarf ta' fuq tal-
pakkett individwali u kwalunkwe ppakkjar 
estern;

(b) iċċentrati fil-erja li fiha huwa meħtieġ li 
jidhru, paralleli mat-tarf ta' fuq tal-pakkett 
individwali u kwalunkwe ppakkettar 
estern;

(c) imdawra minn burdura sewda ta’ mhux 
anqas minn 3 mm u mhux aktar minn 4 
mm fil-wisa’ ġewwa l-wiċċ riżervat għall-
kliem tat-twissija.

(c) imdawra minn burdura sewda ta’ mhux 
anqas minn 3 mm u mhux aktar minn 4 
mm fil-wisa’ ġewwa l-wiċċ riżervat għall-
kliem tat-twissija.

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 22, sabiex tirtira l-eżenzjoni 
stipulata fil-paragrafu 1 jekk ikun hemm 
bidla sostanzjali taċ-ċirkustanzi kif 
stabbilit f’rapport tal-Kummissjoni.

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 Artikolu 11

L-ittikkettjar tal-prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħnux

L-ittikkettjar tal-prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħnux

1. Kull pakkett individwali u kull ippakkjar 
estern tal-prodotti tat-tabakk li ma
jdaħħnux għandhom juru t-twissija tas-
saħħa li ġejja:

1. Kull pakkett individwali u kull ippakkjar 
estern tal-prodotti tat-tabakk li ma 
jdaħħnux għandhom juru t-twissija tas-
saħħa li ġejja:

"Dan il-prodott tat-tabakk jista’ jagħmillek 
ħsara għal saħħtek u jagħmlek dipendenti."

Dan il-prodott tat-tabakk jagħmillek ħsara 
għal saħħtek u jagħmlek dipendenti.

2. It-twissija tas-saħħa stabbilita fil-
paragrafu 1 għandha tikkonforma mar-
rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 10(4). 
Barra minn hekk, għandha:

2. It-twissija tas-saħħa stabbilita fil-
paragrafu 1 għandha tikkonforma mar-
rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 10(4). 
Barra minn hekk, għandha:

(a) tiġi stampata fuq l-akbar żewġ uċuħ tal-
pakkett individwali, u kull ippakkjar estern.

(a) tiġi stampata fuq l-akbar żewġ uċuħ tal-
pakkett individwali, u kull ippakkjar estern.

(b) tkopri 30 % tal-erja esterna tal-wiċċ li (b) tkopri 30 % tal-erja esterna tal-wiċċ li 
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tikkorrispondi mal-pakket individwali u 
kull ippakkjar estern. Dak il-proporzjon 
għandu jiżdied għal 32 % għall-Istati 
Membri b'żewġ ilsna uffiċjali u 35 % għall-
Istati Membri bi tlett ilsna uffiċjali.

tikkorrispondi mal-pakket individwali u 
kull ippakkjar estern. Dak il-proporzjon 
għandu jiżdied għal 32 % għall-Istati 
Membri b’żewġ ilsna uffiċjali u 35 % 
għall-Istati Membri b'aktar minn żewġ
ilsna uffiċjali.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 22 sabiex tadatta r-rekwiżiti 
fil-paragrafi 1 u 2 billi jittieħdu in 
konsiderazzjoni l-iżviluppi xjentifiċi u tas-
suq.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 22 sabiex tadatta r-rekwiżiti 
fil-paragrafi 1 u 2 billi jittieħdu in 
konsiderazzjoni l-iżviluppi xjentifiċi u tas-
suq.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 Artikolu 12
Deskrizzjoni tal-prodott Deskrizzjoni tal-prodott

1. It-tikkettar tal-pakkett individwali u kull 
ppakkjar estern u l-prodott tat-tabakk 
innifsu ma għandhomx jinkludi kwalunkwe 
element jew karattersitika li:

1. It-tikkettar tal-pakkett individwali u kull 
ppakkjar estern u l-prodott tat-tabakk 
innifsu ma għandhomx jinkludi kwalunkwe 
element jew karattersitika li:

(a) tippromwovi prodott tat-tabakk b’mezzi 
li huma foloz, qarrieqa, żleali jew li aktarx 
toħloq impressjoni żbaljata dwar il-
karatteristiċi tiegħu, l-effetti fuq is-saħħa, 
il-perikli jew l-emissjonijiet;

(a) tippromwovi prodott tat-tabakk b’mezzi 
li huma foloz, qarrieqa, żleali jew li aktarx 
toħloq impressjoni żbaljata dwar il-
karatteristiċi tiegħu, l-effetti fuq is-saħħa, 
il-perikli jew l-emissjonijiet;

(b) tissuġġerixxi li prodott tat-tabakk 
partikolari huwa anqas ta’ ħsara minn 
oħrajn jew għandu effetti ta’ vitalità, 
enerġetiċi, ta’ fejqan, li jirriġovinaw, 
naturali, organiċi jew inkella effetti 
pożittivi fuq is-saħħa jew soċjali;

(b) tissuġġerixxi li prodott tat-tabakk 
partikolari huwa anqas ta’ ħsara minn 
oħrajn jew għandu effetti ta’ vitalità,
enerġetiċi, ta’ fejqan, li jirriġovinaw, 
naturali, organiċi jew inkella effetti 
pożittivi fuq is-saħħa;

(c) tirreferi għall-palat, it-togħma, 
kwalunkwe ħwawar jew addittivi oħra jew 
l-assenza tagħhom;

(c) tirreferi għall-palat, it-togħma, 
kwalunkwe ħwawar jew addittivi oħra jew 
l-assenza tagħhom;

(d) tixbah prodott tal-ikel. (d) tixbah prodott tal-ikel.
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(da) timmira li tnaqqas ċerti komponenti 
ta' ħsara tat-tipjip jew li żżid il-
bijodegradabbiltà tal-prodotti tat-tabakk.

2. L-elementi u l-karatteristiċi pprojbiti 
jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati, 
għal kliem, simboli, ismijiet, marki 
kummerċjali, sinjali figurattivi jew sinjali 
oħrajn, kuluri qarrieqa, inserzjonijiet jew 
materjal addizzjonali ieħor bħalma huma 
tikketti li jeħlu, stickers, onserts, scratch-
offs u sleeves jew jirreferu għall-għamla 
tal-prodott tat-tabakk innifsu. Is-sigarretti 
b’dijametru ta’ inqas minn 7.5 mm 
għandhom jitqiesu bħala qarrieqa.

2. Testi, simboli, ismijiet, marki 
kummerċjali, sinjali figurattivi jew sinjali 
oħrajn, kuluri qarrieqa, inserzjonijiet jew 
materjal addizzjonali ieħor bħalma huma 
tikketti li jeħlu, stickers, onserts, scratch-
offs u sleeves li jistgħu jissuġġerixxu li 
prodott tat-tabakk partikolari huwa inqas 
ta' ħsara minn oħrajn jew li jistgħu 
jqarrqu bil-konsumatur fir-rigward tal-
livell ta' ħsara kkaġunat minn prodotti 
tat-tabakk m'għandhomx jintużaw fuq l-
ippakkjar ta' prodotti tat-tabakk.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 13  Artikolu 13

Id-dehra u l-kontenut tal-pakketti 
individwali

Id-dehra u l-kontenut tal-pakketti 
individwali

1. Pakkett individwali tas-sigarretti għandu 
jkun forma ta’ kubu. Pakkett individwali 
tat-tabakk tal-brim għandu jkollu l-forma 
ta’ borża, jiġifieri, but rettangulari b’għatu 
li jkopri l-fetħa. L-għatu tal-borża għandu 
jkopri ta’ mill-anqas 70 % tal-wiċċ ta’ 
quddiem tal-pakkett. Pakkett individwali 
tas-sigarretti għandu jinkludi mill-inqas 20 
sigarett. Pakkett individwali tat-tabakk tal-
brim għandu jkollu tabakk li jiżen mill-
inqas 40 gr.

1. Pakkett individwali tas-sigaretti għandu 
jkollu forma ta’ kubu jew simili għal kubu 
bi trufijiet ippuntati. Pakkett individwali 
tat-tabakk 'tal-brim' jew tabakk 'li trembel 
int' għandu jiġi ppakkjat f’landa forma ta’ 
kubu jew landa ċilindrika komposta jew 
ikollu l-forma ta’ borża, jiġifieri, pakkett 
rettangulari b’għatu li jkopri l-fetħa. L-
għatu tal-borża għandu jkopri ta’ mill-
anqas 70 % tal-wiċċ ta’ quddiem tal-
pakkett. Pakkett individwali tas-sigarretti 
għandu jinkludi mill-inqas 20 sigarett. 
Pakkett individwali tat-tabakk tal-brim 
għandu jkollu tabakk li jiżen mill-inqas 
40 gr.

2. Pakkett tas-sigarretti jista’ jkun tal-
kartun jew ta’ materjal artab u ma għandux 

2. Pakkett tas-sigaretti jista’ jkun tal-kartun 
jew ta’ materjal artab u ma għandux ikollu 
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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.

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.

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.
4. Il-Kummisjsoni għandha tingħata s-
setgħat li taddotta atti delegati skont l-
Artikolu 22 biex tagħmel il-forma kubika 
jew ċilindrika obbligatorja għall-pakketti 
individwali tal-prodotti tat-tabakk minbarra 
s-sigarretti u t-tabakk tal-brim jekk ikun 
hemm bidla sostanzjali taċ-ċirkostanzi kif 
stabbilit fir-rapport tal-Kummissjoni.

4. Il-Kummisjsoni għandha tingħata s-
setgħat li taddotta atti delegati skont l-
Artikolu 22 biex tagħmel il-forma kubika 
jew ċilindrika obbligatorja għall-pakketti 
individwali tal-prodotti tat-tabakk minbarra 
s-sigarretti u t-tabakk tal-brim jekk ikun 
hemm bidla sostanzjali taċ-ċirkostanzi kif 
stabbilit fir-rapport tal-Kummissjoni.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14 Artikolu 14

It-traċċabilità u l-elementi tas-sigurtà It-traċċabilità u l-elementi tas-sigurtà
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 
jistgħux jinqalgħu, ma jistgħux jitħassru u 
bl-ebda mod jinħbew jew interrotti b’xi 
mod, inkluż permezz ta’ bolol tat-taxxa jew 

1. Bil-għan li jkun jista' jsir 
identifikazzjoni tal-provenjenza u t-
traċċar, l-Istati Membri għandhom jesiġu 
li marki ta' identifikazzjoni uniċi, sikuri u 
li ma jistgħux jiġu dduplikati jew 
jitneħħew (minn hawn 'il quddiem 
imsejħa identifikatur uniku), bħal 
pereżempju kodiċi jew timbri, jitwaħħlu 
fuq il-pakketti individwali kollha u 
kwalunkwe ppakkjar estern tas-sigarretti 
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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

jew jiffurmaw parti minnhom. Sabiex tkun 
żgurata l-integrità tagħhom, l-identifikaturi 
uniċi għandhom ikunu 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 F'dawk l-Istati Membri fejn 
jiġu applikati taxxi tal-bolla fuq il-prodotti 
tat-tabakk, l-identifikaturi uniċi jistgħu 
jiġu stampati fuq it-taxxi tal-bolla jew 
jintużaw flimkien ma' taxxa tal-bolla 
diġitali stampata b'inka inviżibbli.

2. L-identifikatur uniku għandu jippermetti 
li jiġu determinati:

2. L-identifikatur uniku għandu jippermetti 
li jiġu determinati:

(a) id-data u l-post tal-manifattura; (a) id-data u l-post tal-manifattura;

(b) il-faċilità tal-manifattura; (b) il-faċilità tal-manifattura;
(c) il-magna użata fil-produzzjoni tal-
prodotti;

(c) il-magna użata fil-produzzjoni tal-
prodotti;

(d) ix-xift tal-produzzjoni jew iż-żmien tal-
manifattura;

(d) ix-xift tal-produzzjoni jew iż-żmien tal-
manifattura;

(e) l-isem tal-prodott; (e) id-deskrizzjoni tal-prodott;

(f) is-suq intiż tal-bejgħ bl-imnut; (f) is-suq intiż tal-bejgħ bl-imnut;

(g) ir-rotta tal-kunsinja intenzjonata;
h) fejn applikabbli, l-importatur fl-Unjoni; h) fejn applikabbli, l-importatur fl-Unjoni;
(i) Ir-rotta tal-kunsinja attwali mill-
manifattura għall-ewwel stabbiliment tal-
bejgħ bl-imnut, inklużi l-imħażen kollha 
użati;

(i) ir-rotta tal-kunsinna maħsuba u attwali, 
id-data tal-kunsinja, id-destinatarju, it-
tluq u d-destinazzjoni mill-manifattura sal-
ewwel konsumatur li ma jkunx affiljat 
mal-manifattur jew l-importatur, inklużi l-
imħażen u l-imħażen tat-taxxa kollha 
użati;

(j) l-identità tax-xerrejja kollha mill-
manifattura għall-ewwel stabbiliment tal-
bejgħ bl-imnut;

(j) l-identità tax-xerrejja kollha mill-
manifattura għall-ewwel stabbiliment tal-
bejgħ bl-imnut;

(k) il-fattura, in-numru tal-ordni u r-
rekords tal-ħlas tax-xerrejja kollha mill-
manifattura għall-istabbiliment tal-bejgħ 

(k) il-fattura, in-numru tal-ordni u r-
rekords tal-ħlas tax-xerrejja kollha mill-
manifattura għall-istabbiliment tal-bejgħ 
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bl-imnut. bl-imnut.

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-identifikaturi uniċi tal-pakketti 
individwali jkollhom rabta mal-
identifikatur uniku fuq l-ippakkjar estern. 
Kwalunkwe bidla fir-rabtiet bejn il-
pakketti individwali u l-ippakkjar estern 
għandha tiġi rreġistrata fil-bażi tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 6.

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. stati 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 u l-ippakkjar estern 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.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
manifatturi tal-prodotti tat-tabakk 
jipprovdu lill-operaturi ekonomiċi kollha 
involuti fil-kummerċ tal-prodotti tat-
tabakk, mill-manifattur sal-aħħar operatur 
ekonomiku, qabel l-ewwel stabbiliment tal-
bejgħ bl-imnut, inklużi l-importaturi, l-
imħażen u l-kumpaniji tat-trasport bit-
tagħmir meħtieġ li jippermetti r-
reġistrazzjoni tal-prodotti tat-tabakk 
mixtrija, mibjugħa, maħżuna, trasportati 
jew ittrattati b’mod ieħor. It-tagħmir 
għandu jkun kapaċi li jaqra u jittrasmetti d-
dejta b’mod elettroniku lil faċilità tal-ħżin 
tad-dejta skont il-paragrafu 6.

4. stati Membri għandhom jiżguraw li l-
manifatturi tal-prodotti tat-tabakk 
jipprovdu lill-operaturi ekonomiċi kollha 
involuti fil-kummerċ tal-prodotti tat-
tabakk, mill-manifattur sal-aħħar operatur 
ekonomiku, qabel l-ewwel stabbiliment tal-
bejgħ bl-imnut, inklużi l-importaturi, l-
imħażen u l-kumpaniji tat-trasport bit-
tagħmir meħtieġ, determinat mill-Istati 
Membri, li jippermetti r-reġistrazzjoni tal-
prodotti tat-tabakk mixtrija, mibjugħa, 
maħżuna, trasportati jew ittrattati b’mod 
ieħor. It-tagħmir għandu jkun kapaċi li 
jaqra u jittrasmetti d-dejta b’mod 
elettroniku lil faċilità tal-ħżin tad-dejta 
skont il-paragrafu 6.

5. Id-dejta reġistrata ma tistax tiġi 
modifikata jew imħassra minn kwalunkwe 
operatur ekonomiku involut fil-kummerċ 
tal-prodotti tat-tabakk, iżda l-operatur 
ekonomiku li introduċa d-dejta u operaturi 
ekonomiċi oħra direttament ikkonċernati 

5. Id-dejta reġistrata għandha tiġi
trażmessa lil bażi tad-dejta fil-ħin xieraq. 
Id-dejta ma tistax tiġi modifikata jew 
imħassra minn kwalunkwe operatur 
ekonomiku involut fil-kummerċ tal-
prodotti tat-tabakk, iżda l-operatur 
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mit-tranżazzjoni, bħalma huma l-fornitur 
jew ir-riċevitur, jistgħu jikkummentaw 
dwar id-dejta introdotta qabel. L-operaturi 
ekonomiċi kkonċernati għandhom iżidu d-
dejta korretta u referenza għall-entrata 
preċedenti li, fil-fehma tagħhom, teħtieġ 
rettifika. F’ċirkustanzi eċċezzjonali u fuq 
preżentazzjoni tal-evidenza adegwata, l-
awtorità kompetenti fl-Istat Membru li fih 
saret ir-reġistrazzjoni jew jekk ir-
reġistrazzjoni saret barra l-Unjoni, l-
awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-
importazzjoni, tista’ tawtorizza l-modifika 
jew tħassar id-dejta reġistrata qabel.

ekonomiku li introduċa d-data u operaturi 
ekonomiċi oħra direttament ikkonċernati 
mit-tranżazzjoni, bħalma huma l-fornitur 
jew ir-riċevitur, jistgħu jikkummentaw 
dwar id-data introdotta qabel. L-operaturi 
ekonomiċi kkonċernati għandhom iżidu d-
dejta korretta u referenza għall-entrata 
preċedenti li, fil-fehma tagħhom, teħtieġ 
rettifika. F’ċirkustanzi eċċezzjonali u fuq 
preżentazzjoni tal-evidenza adegwata, l-
awtorità kompetenti fl-Istat Membru li fih 
saret ir-reġistrazzjoni jew jekk ir-
reġistrazzjoni saret barra l-Unjoni, l-
awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-
importazzjoni, tista’ tawtorizza l-modifika 
jew tħassar id-dejta reġistrata qabel. Id-
dejta reġistrata għandha tinżamm għal 
perjodu ta' erba' snin mill-manifattura 
ħlief jekk xi Stat Membru jew il-
Kummissjoni jirrikjedu li tinżamm għal 
perjodu itwal minħabba investigazzjoni li 
tkun għaddejja.

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

6. stati Membri għandhom jivverifikaw li l-
manifatturi u l-importaturi tal-prodotti tat-
tabakk jikkonkludu kuntratti ta' ħżin ta' 
data ma' parti terza indipendenti li għandha 
tospita l-faċilità tal-ħżin tad-data għal data 
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, li għandu jinħatar mill-
Kummissjoni. L-ispejjeż imġarrba bħala 
riżultat tal-kuntratt mal-awditur u s-
servizzi ta' ġestjoni tal-bażi tad-dejta 
għandhom jiġu koperti mill-manifatturi u 
l-importaturi tat-tabakk. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw it-trasparenza u l-
aċċessibilità onlajn bis-sħiħ tal-faċilitajiet 
tal-ħżin tad-dejta meħtieġa għall-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni u l-parti terza indipendenti 
fuq bażi permanenti. L-Istati Membri jew 
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informazzjoni kummerċjalment sensittiva 
tibqa’ protetta b’mod adegwat skont il-
leġiżlazzjonijiet rilevanti nazzjonali u tal-
Unjoni.

il-Kummissjoni għandhom jippermettu
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. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-aċċess għall-bażi tad-dejta 
jingħata biss meta jkun neċessarju għall-
fini ta' identifikazzjoni jew investigazzjoni 
ta' kummerċ illegali u l-informazzjoni 
dwar il-bażi tad-dejta tiġi protetta u 
trattata kunfidenzjalment. B'mod 
partikolari, id-dejta ma tista tiġi kondiviża 
ma ebda persuna jew organizzazzjoni li 
ma tkunx involuta fl-investigazzjoni jew 
fil-proċedimenti sussegwenti.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta personali tiġi pproċessata skont ir-
regoli u s-salvagwardji stabbiliti fid-
Direttiva 95/46/KE.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta personali tiġi pproċessata skont ir-
regoli u s-salvagwardji stabbiliti fid-
Direttiva 95/46/KE.

8. Barra l-identifikatur uniku, l-Istati 
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.

8. Barra l-identifikatur uniku, sikur u 
impossibbli li jiġi dduplikat, l-Istati 
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.

9. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b'konformità 
mal-Artikolu 22:

9. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa sa …*, b'kunsiderazzjoni tal-
prattiki, teknoloġiċi u prattikalitajiet 
kummerċjali eżistenti, kif ukoll l-
istandards globali għall-insegwiment u l-
lokalizzazzjoni u l-awtentikazzjoni ta' 
merkanzija tal-konsumatur li tiċċaqlaq 
b’ħeffa u r-rekwiżiti relevanti skont il-
Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ 
Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk tal-FCTC 
tal-WHO, li tadotta atti delegati 
b'konformità mal-Artikolu 22:
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(a) biex tiddefinixxi l-elementi ewlenin 
(bħalma huma t-tul taż-żmien, ir-
rinnovalibità, l-għarfien espert meħtieġ, il-
kunfidenzjalità) tal-kuntratt imsemmi fil-
paragrafu 6, inkluż il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni regolari tiegħu;

(a) biex tiddefinixxi l-elementi ewlenin 
(bħalma huma t-tul taż-żmien, ir-
rinnovalibità, l-għarfien espert meħtieġ, il-
kunfidenzjalità) tal-kuntratt imsemmi fil-
paragrafu 6, inkluż il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni regolari tiegħu;

(b) biex tiddefinixxi l-istandards tekniċi li 
jiżguraw li s-sistemi użati għall-
identifikaturi uniċi u l-funzjonijiet relatati 
huma kompatibbli bis-sħiħ ma’ xulxin fl-
UE kollha u

(b) biex tiddefinixxi l-istandards tekniċi li 
jiżguraw li s-sistemi użati għall-
identifikaturi uniċi u l-funzjonijiet relatati 
huma kompatibbli bis-sħiħ ma’ xulxin fl-
UE kollha u

(c) biex tiddefinixxi l-istandards tekniċi 
għall-element komuni tas-sigurtà u r-
rotazzjoni possibbli tagħhom u li 
tadattahom għall-iżviluppi xjentifiċi, 
tekniċi u tas-suq.

(c) biex tiddefinixxi l-istandards tekniċi 
għall-element komuni tas-sigurtà u r-
rotazzjoni possibbli tagħhom.

9a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 22 sabiex tadatta standards 
tekniċi għall-element komuni tas-sigurtà 
għall-iżvilupp xjentifiku, tekniku u tas-
suq.

10. Prodotti tat-tabakk minbarra s-sigarretti 
u t-tabakk tal-brim għandhom ikunu 
eżentati mill-applikazzjoni tal-paragrafi 1
sat-8 għall-perjodu ta’ (5) ħames snin wara 
d-data msemmija fil-paragrafu 1 tal-
Artikolu 25.

10. Prodotti tat-tabakk minbarra s-sigaretti 
u t-tabakk maqtugħ fin għas-sigaretti tal-
brim għandhom ikunu eżentati mill-
applikazzjoni tal-paragrafi 1 sa 8 għall-
perjodu ta’ għaxar (10) snin wara d-data 
msemmija fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 25.

___________
* ĠU: Jjekk jogħġbok daħħal id-data: 
tnax-il xahar wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva.

Emenda 48
Proposta għal direttiva
Titolu 2 – kapitolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tabakk għall-użu orali Prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx

Ġustifikazzjoni

It-tabakk għall-użu orali jagħmel parti mill-kategorija tal-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx, 
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għalhekk biex ir-relazzjoni bejn iż-żewġ termini tiġi riflessa, it-titolu tal-kapitolu għandu 
jinbidel kif xieraq.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
limiti massimi għas-sustanzi tossiċi jew 
karċinoġeniċi preżenti fil-prodotti tat-
tabakk li ma jdaħħanx mqiegħda fis-suq. 
Is-sustanzi u l-limiti meħtieġa huma kif 
dettaljati fl-Anness IIa. 

Ġustifikazzjoni

Din tissostitwixxi projbizzjoni fuq it-tabakk orali bi standard tal-kwalità tal-prodott għat-
tabakk kollu li ma jdaħħanx. Minflok ma jiġu projbiti l-prodotti tat-tabakk li ma jdaħħanx li 
huma inqas riskjużi, dan se jkollu l-effett li jneħħi l-aktar prodotti tat-tabakk riskjużi mis-suq, 
u għalhekk hu konsistenti mal-objettivi tas-saħħa tas-suq intern. Din it-taqsima tirriproduċi r-
rakkomandazzjonijiet regolatorji tal-Grupp tal-Istudju dwar ir-Regolament tal-Prodotti tat-
Tabakk tad-WHO - Rapport fuq il-Bażi Xjentifika tar-Regolament tal-Prodotti tat-Tabakk , 
Serje tar-Rapporti Tekniċi tad-WHO, nru. 955. (2010)

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 22 biex tadatta s-sustanzi u 
l-valuri massimi msemmija fil-
paragrafu 1a u stipulati fl-Anness IIa, 
b'kunsiderazzjoni tal-iżviluppi xjentifiċi u 
l-istandards miftiehma 
internazzjonalment, filwaqt li tqis il-
prinċipji ta' proporzjonalità u ta’ 
nondiskriminazzjoni u l-objettiv li s-suq 
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intern jiġi żviluppat b'livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li taġġusta l-qafas regolatorju – pereżempju billi tinkludi l-
metall tqil jew karċinoġeni oħra, meta jkun hemm ġustifikazzjoni għal dan.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 Artikolu 16

Bejgħ bid-distanza transkonfinali ta’ 
prodotti tat-tabakk

Bejgħ bid-distanza transkonfinali ta’ 
prodotti tat-tabakk

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 
kompetenti:

1. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 
l-bejgħ bid-distanza transkonfinali ta' 
prodotti tat-tabakk lill-konsumaturi li 
jinsabu fl-Unjoni.

(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 
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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.

1a. L-Istati Membri għandhom 
jipprojbixxu fit-territorju tagħhom id-
distribuzzjoni ta' prodotti tat-tabakk 
b'xejn jew bi skont u t-tpartit ta' pakketti 
ġodda u ssiġillati ta' prodotti tat-tabakk 
ma' pakketti li jkunu diġà nfetħu, 
irrispettivament mill-mezzi użati.

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.
3. Jekk ikun neċessarju biex tkun żgurata 
l-konformità u jiġi ffaċilitat l-infurzar, l-
Istati Membri tad-destinazzjoni jistgħu 
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.
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 
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jirrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti 
deskrizzjoni tad-dettalji u t-tħaddim tas-
sistema tal-verifika tal-età.
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.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Notifika tal-prodotti ġodda tat-tabakk Notifika tal-prodotti ġodda tat-tabakk u l-
għoti tal-awtorizzazzjoni ta' qabel il-
kummerċjalizzazzjoni għall-prodotti tat-
tabbakk b'riskji mnaqqsa

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda għall-Artikolu 2(1)(36a). Ladarba l-awtoritajiet ikollhom evidenza 
xjentifika li ċerti prodotti ġodda tat-tabakk għandhom anqas riskji, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
regoli effettivi li jiżguraw li l-konsumaturi jiġu infurmati sew. In-nuqqas ta' dan ifixkel l-
investiment fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni u l-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' 
dawn il-prodotti, li huma maħsuba li joffru lill-konsumaturi alternattiva anqas dannuża għall-
prodotti konvenzjonali tat-tabakk.

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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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 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:

1. stati 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, u li fir-rigward tagħhom 
biħsiebhom jagħmlu dikjarazzjonijiet, 
abbażi ta' evidenza xjentifika soda, li 
jallegaw ħsara jew riskji mnaqqsa 
b'paragun mal-prodotti konvenzjonali tat-
tabakk. In-notifika għandha tkun 
sottomessa f’forma elettronika sitt xhur 
qabel it-tqegħid maħsub fis-suq u 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:

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-istudji xjentifiċi disponibbli dwar it-
tossiċità, l-effett tad-dipendenza u l-
attrazzjoni tal-prodott, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-ingredjenti u l-emissjonijiet 
tiegħu;

a) studji xjentifiċi disponibbli dwar it-
tossiċità, l-impatt fuq it-tipjip passiv, l-
effett tad-dipendenza u l-attrazzjoni tal-
prodott, b’mod partikolari fir-rigward tal-
ingredjenti u l-emissjonijiet tiegħu;

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu 
lill-manifatturi u l-importaturi tal-prodotti 
tat-tabakk biex jissottomettu l-
informazzjoni meħtieġa skont il-
paragrafu 1, punti (a) sa (c) lill-aġenziji 
kompetenti tagħhom wara li l-kontenut u 
l-konklużjonijiet tagħhom ikunu ġew 
verifikati minn faċilitajiet xjentifiċi 
indipendenti.

Emenda 56

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. 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. B'rabta mat-
tqegħid fis-suq tal-prodotti tat-tabakk 
b'riskji mnaqqsa, l-Istati Membri 
għandhom ikunu intitolati li jintroduċu 
sistema ta’ awtorizzazzjoni u jitolbu ħlas 
proporzjonat.

L-Istati Membri għandhom ikunu 
intitolati jistabbilixxu regoli speċifiċi 
għall-prodotti b'riskji mnaqqsa li 
jirregolaw l-informazzjoni għall-
konsumatur, l-ippakkjar u l-ittikkettar, l-
ingredjenti u l-emissjonijiet u l-metodi 
użati biex jitkejlu l-qatran, in-nikotina u l-
monossidu tal-karbonju. L-Istati Membri 
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għandhom jinnotifikaw dawn ir-regoli 
lill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda għall-Artikolu 2(1)(36a). Ladarba l-awtoritajiet ikollhom evidenza 
xjentifika li ċerti prodotti ġodda tat-tabakk għandhom anqas riskji, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
regoli effettivi li jiżguraw li l-konsumaturi jiġu infurmati sew. In-nuqqas ta' dan ifixkel l-
investiment fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni u l-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' 
dawn il-prodotti, li huma maħsuba li joffru lill-konsumaturi alternattiva anqas dannuża għall-
prodotti konvenzjonali tat-tabakk.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Prodotti ġodda tat-tabakk imqiegħda fis-
suq għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti f’din id-Direttiva. Id-
dispożizzjonijiet applikabbli jiddependu 
fuq jekk il-prodotti jaqgħux taħt id-
definizzjoni ta’ prodott tat-tabakk li ma 
jdaħħanx fil-punt (29) tal-Artikolu 2 jew 
tabakk għat-tipjip fil-punt (33) tal-Artikolu 
2.

3. Prodotti ġodda tat-tabakk b'riskji 
mnaqqsa mqiegħda fis-suq għandhom 
jirrispettaw ir-rekwiżiti stabbiliti f’din id-
Direttiva. Il-prodotti tat-tabakk b'riskji 
mnaqqsa għandhom jiġu koperti minn 
dispożizzjonijiet speċjali stabbiliti mill-
Istati Membri skont il-paragrafu 2. Id-
dispożizzjonijiet applikabbli jiddependu 
fuq jekk il-prodotti jaqgħux taħt id-
definizzjoni ta’ prodott tat-tabakk li ma 
jdaħħanx fil-punt (29) tal-Artikolu 2 jew 
tabakk għat-tipjip fil-punt (33) tal-Artikolu 
2.

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda għall-Artikolu 2(1)(36a). Ladarba l-awtoritajiet ikollhom evidenza 
xjentifika li ċerti prodotti ġodda tat-tabakk għandhom anqas riskji, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
regoli effettivi li jiżguraw li l-konsumaturi jiġu infurmati sew. In-nuqqas ta' dan ifixkel l-
investiment fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni u l-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' 
dawn il-prodotti, li huma maħsuba li joffru lill-konsumaturi alternattiva anqas dannuża għall-
prodotti konvenzjonali tat-tabakk.
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Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Abbażi ta' dejta xjentifika u teknika 
indipendenti, affidabbli u verifikabbli, il-
Kummissjoni għandha, fi żmien sentejn 
mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva u 
skont l-Artikolu 22, tadotta atti delegati li 
jistabbilixxu regoli li jirregolaw l-
evalwazzjoni, l-ippakkjar, l-ittikkettar, l-
ingredjenti, it-tqegħid fis-suq, il-
preżentazzjoni, il-bejgħ u l-informazzjoni 
għall-konsumaturi dwar prodotti ġodda 
tat-tabakk li huma ferm anqas dannużi 
minn prodotti tradizzjonali tat-tabakk. 

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 Artikolu 18

Prodotti li fihom in-Nikotina Prodotti li fihom in-Nikotina
1. Il-prodotti li ġejjin li fihom in-nikotina 
jistgħu jitqiegħdu fis-suq biss jekk ikunu 
ġew awtorizzati skont id-Direttiva 
2001/83/KE:

1. Il-prodotti li ġejjin li fihom in-nikotina 
jistgħu jitqiegħdu fis-suq biss jekk ikunu 
ġew awtorizzati skont id-Direttiva 
2001/83/KE:

(a) prodotti b’livell ta’ nikotina ogħla minn 
2 mg għal kull unità, jew

(a) prodotti b’livell ta’ nikotina ogħla minn 
2 mg għal kull unità, jew

(b) prodotti b’konċentrazzjoni ta’ nikotina 
aktar minn 4 mg għal kull ml, jew

(b) prodotti b’konċentrazzjoni ta’ nikotina 
aktar minn 4 mg għal kull ml,

(c) prodotti li l-użu maħsub tagħhom 
jirriżulta f’konċentrazzjoni plażma bl-ogħla 
massimu medju li jaqbeż 4 ng ta’ nikotina 
għal kull ml.

1a. Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għall-prodotti li fihom in-nikotina 
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awtorizzati skont id-Direttiva 2001/83/KE. 
Fejn ma japplikax il-paragrafu 1, il-
prodotti jistgħu jitqiegħdu fis-suq jekk 
jikkonformaw ma' din id-Direttiva.
1b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-prodotti li fihom in-nikotina 
jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE 
attwalment fis-seħħ dwar il-protezzjoni 
tal-konsumaturi u s-sikurezza u ma' 
legiżlazzjoni rilevanti oħra.
1c. Mhux aktar tard minn tnax-il xahar 
mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, kull 
Stat Membru għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni rapport dwar il-miżuri li 
jkun ħa biex jimplimenta u jinforza l-
leġiżlazzjoni stabbilita fl-Anness IIb 
rigward il-prodotti li fihom in-nikotina u 
l-effettività ta' dawn il-miżuri.
1d. L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
projbizzjoni fuq l-użu tal-prodotti li fihom 
in-nikotina f'postijiet pubbliċi.
1e. L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
età minima sabiex wieħed ikun jista' jixtri 
prodotti li fihom in-nikotina.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 22 sabiex taġġorna l-
kwantitajiet tan-nikotina stipulati fil-
paragrafu 1 filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi 
xjentifiċi u l-awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq mogħtija lil prodotti li 
fihom in-nikotina skont id-Direttiva 
2001/83/KE.

2. Il-Kummissjoni għandha, sal-
1 ta’ April 2017, twettaq studju dwar il-
prodotti li fihom in-nikotina 
f’konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
rilevanti u l-Istati Membri. Dan l-istudju 
se jqis jekk hemmx bżonn leġiżlazzjoni 
speċifika rigward il-prodotti li fihom in-
nikotina.

3. Kull pakkett individwali u kull ippakkjar 
ta’ prodotti li fihom in-nikotina taħt il-
limiti bażiċi stabbiliti fil-paragrafu 1 
għandhom juru t-twissija tas-saħħa li ġejja:

3. Soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-
Artikoli 5, 6 u 12, kull pakkett individwali 
u kull ippakkettar ta’ prodotti li fihom in-
nikotina mhux koperti mid-
Direttiva 2001/83/KE għandhom juru t-
twissija tas-saħħa li ġejja:

Dan il-prodott fih in-nikotina u jista’ 
joħloq ħsara għal saħħtek.

Dan il-prodott fih in-nikotina u jagħmel 
ħsara lil saħħtek.

4. It-twissija tas-saħħa msemmija fil-
paragrafu 3 għandha tikkonforma mar-
rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 10(4). 

4. It-twissija tas-saħħa msemmija fil-
paragrafu 3 għandha tikkonforma mar-
rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 10(4). 
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Barra minn hekk, għandha: Barra minn hekk, għandha:
(a) tiġi stampata fuq l-akbar żewġ uċuħ tal-
pakkett individwali, u kull ippakkjar estern.

(a) tiġi stampata fuq l-akbar żewġ uċuħ tal-
pakkett individwali, u kull ippakkjar estern.

(b) tkopri 30 % tal-erja esterna tal-wiċċ li 
tikkorrispondi mal-pakket individwali u 
kull ippakkjar estern. Dak il-proporzjon 
għandu jiżdied għal 32 % għall-Istati 
Membri b'żewġ ilsna uffiċjali u 35 % għall-
Istati Membri bi tlett ilsna uffiċjali.

(b) tkopri 30 % tal-erja esterna tal-wiċċ li 
tikkorrispondi mal-pakket individwali u 
kull ippakkjar estern. Dak il-proporzjon 
għandu jiżdied għal 32 % għall-Istati 
Membri b'żewġ ilsna uffiċjali u 35 % għall-
Istati Membri bi tlett ilsna uffiċjali.

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 22 sabiex tadatta r-rekwiżiti 
fil-paragrafi 3 u 4 filwaqt li jitqiesu l-
iżviluppi xjentifiċi u tas-suq u biex tadotta 
u tadatta l-pożizzjoni, il-format, il-layout, 
id-disinn u r-rotazzjoni tat-twissijiet tas-
saħħa.

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 
mal-Artikolu 22 sabiex tadatta r-rekwiżiti 
fil-paragrafi 3 u 4 filwaqt li jitqiesu l-
iżviluppi xjentifiċi u tas-suq u biex tadotta 
u tadatta l-pożizzjoni, il-layout, id-disinn u 
r-rotazzjoni tat-twissijiet tas-saħħa.

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan il-prodott jista’ joħloq ħsara għal 
saħħtek.

Dan il-prodott jista’ jagħmel ħsara lil 
saħħtek u jagħmlek dipendenti.

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti tal-pjanti għandhom jiġu raggruppati flimkien mal-prodotti tat-tabakk u l-istess 
regoli għandhom japplikaw għalihom.

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-twissija tas-saħħa għandha 
tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 10(4). Din għandha tkopri mhux 

3. It-twissija tas-saħħa għandha 
tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 10(4). Din għandha tkopri mhux 
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anqas minn 30 % tal-erja tal-wiċċ li 
jikkorrispondi tal-pakkett individwali, u ta’ 
kull ippakkjar estern. Dak il-proporzjon 
għandu jiżdied għal 32 % għall-Istati 
Membri b'żewġ ilsna uffiċjali u 35 % għall-
Istati Membri bi tlett ilsna uffiċjali.

anqas minn 30 % tal-erja tal-wiċċ li 
jikkorrispondi tal-pakkett individwali, u ta’ 
kull ippakkjar estern. Dak il-proporzjon 
għandu jiżdied għal 32 % għall-Istati 
Membri b’żewġ ilsna uffiċjali u 35 % 
għall-Istati Membri b'aktar minn żewġ
ilsna uffiċjali.

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti delegati 
msemmijin fl-Artikoli 3(2), 3(3), 4(3), 
4(4), 6(3), 6(9), 6(10), 8(4), 9(3), 10(5),
11(3), 13(3), 13(4), 14(9), 18(2) u 18(5) 
għandhom jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni 
għal perjodu indeterminat ta’ żmien minn 
[L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet: jekk 
jogħġbok daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva].

2. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti delegati 
msemmijin fl-Artikoli 4(3), 4(4), 6(2a),
6(3), 6(9), 6(10), 8(4), 9(3), 11(3), 13(4), 
14(9a), 15, 17(3a), u 18(5) għandhom jiġu 
kkonferiti lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta' ħames snin minn [L-Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet: jekk jogħġbok daħħal 
id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva].

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħat imsemmijin fl-
Artikoli 3(2), 3(3), 4(3), 4(4), 6(3), 6(9), 
6(10), 8(4), 9(3), 10(5), 11(3), 13(3), 13(4), 
14(9), 18(2) u 18(5) tista' tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega ta’ setgħa 
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha 
ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 
speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-
validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun 

3. Id-delega tas-setgħat imsemmijin fl-
Artikoli 4(3), 4(4), 6(2a), 6(3), 6(9), 6(10), 
8(4), 9(3), 11(3), 13(4), 14(9), 14(9a), 15, 
17(3a), u 18(5) tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega ta’ setgħa 
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha 
ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 
speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-
validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun 
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diġà fis-seħħ. diġà fis-seħħ.

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat skont l-Artikoli 3(2), 3(3),
4(3), 4(4), 6(3), 6(9), 6(10), 8(4), 9(3), 
10(5), 11(3), 13(3), 13(4), 14(9), 18(2) u 
18(5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
jkunx hemm oġġezzjoni espressa mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill jew jekk, 
qabel jispiċċa dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu għarrfu 
lill-Kummissjoni li ma joġġezzjonawx. 
Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 
fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.

5. Att delegat skont l-Artikoli 4(3), 4(4), 
6(2a), 6(3), 6(9), 6(10), 8(4), 9(3), 11(3), 
13(4), 14(9), 14(9a), 15, 17(3a), u 18(5) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx 
hemm oġġezzjoni espressa mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn 
min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jew jekk, qabel 
jispiċċa dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu għarrfu 
lill-Kummissjoni li ma joġġezzjonawx. 
Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 
fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Bil-ħsieb tal-abbozzar tar-rapport, il-
Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn esperti xjentifiċi u tekniċi sabiex 
tikseb it-tagħrif kollu disponibbli meħtieġ.

Bil-ħsieb tal-abbozzar tar-rapport, il-
Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn esperti xjentifiċi u tekniċi mill-Istati 
Membri sabiex tikseb it-tagħrif kollu 
disponibbli meħtieġ.

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, Stat Membru jista’ jżomm 2. Din id-Direttiva m'għandhiex teffettwa 
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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.

d-dritt tal-Istati Membri li jżommu jew 
jintroduċu, skont it-Trattat, regoli aktar 
iebsa dwar il-manifattura, l-importazzjoni, 
il-bejgħ u l-konsum ta' prodotti tat-tabakk 
li huma jqisu meħtieġa biex titħares is-
saħħa pubblika, sakemm dawk ir-regoli 
jaqgħu barra l-kamp ta' applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. stati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ 
il-liġijiet, ir-regolamenti, id-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva [L-
Uffiċcju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk 
jogħġbok daħħal id-data: eżatta mhux aktar 
tard minn : dħul fis-seħħ + 18 xahar]. 
Huma għandhom jikkomunikaw minnufih 
lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-

1. stati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ 
il-liġijiet, ir-regolamenti, id-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva [L-
Uffiċcju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk 
jogħġbok daħħal id-data: eżatta mhux aktar 
tard minn : dħul fis-seħħ + 24 xahar]. 
Huma għandhom jikkomunikaw minnufih 
lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
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dispożizzjonijiet. dispożizzjonijiet.

Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 stati Membri jistgħu jippermettu l-prodotti 
li ġejjin, li mhumiex konformi ma’ din id-
Direttiva, biex jitqiegħdu fis-suq sa [l-
Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk 
jogħġbok daħħal id-data eżatta: dħul fis-
seħħ + 24 xahar]:

stati Membri jistgħu jippermettu l-prodotti 
li ġejjin, li mhumiex konformi ma’ din id-
Direttiva, biex jitqiegħdu fis-suq sa [l-
Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk 
jogħġbok daħħal id-data eżatta: dħul fis-
seħħ + 48 xahar]:

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom aktar żmien biex jaġġustaw għad-dispożizzjonijiet il-ġodda.

Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) prodotti tat-tabakk; (a) sigarretti u sigarretti tal-brim;

Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) prodotti li fihom nikotina taħt il-limitu 
stabbilit fl-Artikolu 18(1);

(b) prodotti li fihom in-nikotina;

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda għall-Artikolu 18 tad-Direttiva proposta.
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Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-
prodotti tat-tabakk għajr is-sigarretti u s-
sigarretti tal-brim, li mhumiex konformi 
ma’ din id-Direttiva, jitqiegħdu fis-suq sa 
[Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk 
jogħġbok daħħal id-data eżatta: dħul fis-
seħħ + 42 xahar].

Ġustifikazzjoni

Skont il-Premessa (18) tad-Direttiva 2001/37/KE, għandhom jiġu pprovduti perijodi 
tranżizzjonali suffiċjentement twal sabiex ikunu jistgħu jsiru l-modifiki neċessarji fil-
produzzjoni u l-bejgħ tal-ħażniet, partikolarment għall-prodotti għajr is-sigarretti.

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS IIa
Il-kontenut massimu permissibbli fit-
tabakk li ma jdaħħanx, tossina għal kull 
unità ta' piż ta' tabakk niexef:
NNN (N-nitrosonornikotina) b'żieda ma' 
NNK (4-(metilnitrosamminiku)-1-(3-
piridil)-1-butanun): 2.0 mg/kg
B(a)P (Benżo[a]Pirene): 5.0 µg/kg

Ġustifikazzjoni

Din it-tabella tirripproduċi r-rakkomandazzjonijiet tat-tossiċità tal-Grupp ta' Studju tad-
WHO rigward ir-Regolament dwar il-Prodotti tat-Tabakk - Rapport rigward il-Bażi Xjentifika 
dwar ir-Regolament dwar il-Prodotti tat-Tabakk Serje ta' Rapporti Tekniċi tad-WHO 
Nru 955. (2010)
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Emenda 73

Proposta għal direttiva
Anness 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS IIb
Leġiżlazzjoni tal-UE applikabbli għall-
prodotti li fihom in-nikotina:
Is-sikurezza ġenerali:
Id-Direttiva 2001/95/KE dwar is-sigurtà 
ġenerali tal-prodotti, partikolarment 
rigward is-sistema RAPEX – notifiki u 
twissijiet ta' prodotti perikolużi
Ippakkjar u ttikkettar:
Id-Direttiva 67/548/KEE dwar is-Sustanzi 
Perikolużi
Id-Direttiva 99/45/KE dwar il-
Preparazzjonijiet Perikolużi
Klassifikazzjoni, Ittikkettar u Ppakkjar ta' 
Sustanzi u Taħlitiet – Ir-Regolament 
CLP 1272/2008 japplika mill-2015.
Is-sikurezza kimika:
Ir-Regolament (KE) 1907/2006 dwar ir-
Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' 
Sustanzi Kimiċi (REACH)
Is-sikurezza elettrika:
Id-Direttiva 2006/95/KE dwar il-Voltaġġ 
Baxx
Id-Direttiva 2004/108/KE dwar il-
Kompatibilità Elettromanjetika
Id-Direttiva 2011/65/EU dwar ir-
Restrizzjoni tal-Użu ta’ Ċerti Sustanzi 
Perikolużi (RoHS) (fejn xieraq)
Id-Direttiva 2012/19/UE dwar Skart ta’ 
Tagħmir Elettriku u Elettroniku (WEEE)
Id-Direttiva 2006/66/KE dwar il-Batteriji
Il-piżijiet u l-miżuri:
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Id-Direttiva 76/211/KEE dwar il-
prekondizzjonament bil-piż jew bil-volum 
ta’ ċerti prodotti f’imballaġġ minn qabel
Id-Direttiva 2007/45/KE dwar 
Kwantitajiet Nominali għal Prodotti 
Mballati Minn Qabel
Il-Prattika Kummerċjali:
Id-Direttiva 97/7/KE dwar il-Bejgħ li Jsir 
mill-Bogħod
Id-Direttiva 2000/31/KE dwar il-Kummerċ 
Elettroniku
Id-Direttiva 2006/114/KE dwar Reklamar 
Qarrieqi u Komparattiv
Id-Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiċi 
Kummerċjali Żleali

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-korp ta' regolamenti eżistenti dwar il-konsumaturi u 
s-sikurezza għall-prodotti li fihom in-nikotina.  Ir-rekwiżit ta' rappurtar ifisser li se jittieħed 
approċċ aktar sistematiku u dan se jkun il-bażi ta' rieżami tal-Kummissjoni li se jitlesta sa 
April 2017.
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