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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Direttiva tal-Prodotti tat-Tabakk (2001/37/KE) ġiet adottata fl-2001 u fittxet 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-twissija tas-saħħa, miżuri rigward l-
ingredjenti u 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 
osservat 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 tiġi aġġornata din id-Direttiva sabiex jiġi 
żgurat il-funzjonament mingħajr xkiel tas-suq intern.

Ir-Rapporteur tagħkom jilqa' l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea u jappoġġja l-objettivi 
globali tagħha, jiġifieri l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri f'oqsma bħat-tikkettar u l-ippakkettjar, 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 tagħkom jappoġġja l-armonizzazzjoni tal-ippakkettjar fis-suq intern 
għax attwalment l-Istati Membri ma jistgħux jadattaw b'mod effettiv il-leġiżlazzjoni tagħhom 
għal żviluppi ġodda. Għalhekk, għandhom jiġu previsti twissijiet akbar tas-saħħa meta 
mqabbla mad-Direttiva attwali.

Filwaqt li r-Rapporteur tagħkom jappoġġja 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 tagħkom 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 bżonnjużi għall-proċess tal-manifattura. Barra minn hekk, ir-Rapporteur 
tagħkom hija tal-opinjoni li m'għandu jkun hemm l-ebda eżenzjoni mir-regolazzjoni 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, irrelevanti mir-
reklamar speċifiku għas-sigaretti ta' ċertu dijametru, huwa fattur deċiżiv biex wieħed jibda 
jpejjep ta' età bikrija. Ir-Rapporteur tagħkom, għalhekk, tipproponi li tirregola d-daqs minimu 
tas-sigaretti. Ir-Rapporteur tagħkom 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 ppakkettjat b'mod armonizzat, b'twissijiet f'forom ta' test u stampi li 
jinfurmaw għal kollox dwar il-konsegwenzi negattivi għas-saħħa jekk jintużaw prodotti tat-
tabakk. Ir-Rapporteur tagħkom 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 tagħkom hija 
tal-fehma li l-bejgħ transkonfinali b'distanza 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 per eżempju sigaretti elettroniċi, fihom kimiċi tossiċi u 
komponenti speċifiċi għat-tabakk meqjusa li huma ta' periklu għall-konsumaturi. Barra minn 
hekk, analiżi fil-qasam tal-kartriġis tas-sigaretti elettroniċi ttimbrati 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 tagħkom 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 tagħkom huwa 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
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 

(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 
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fuq l-Unjoni biex jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 2
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 
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.

(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 
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 ta' impriżi ta' 
daqs żgħir u medju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-format elettroniku komuni għall-Istati Membri kollha jħaffef l-obbligi tar-rappurtar. Dan 
għandu jkun ta' vantaġġ għall-SMEs.
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Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 16

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 
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, anki jekk dawn
jirriżultaw f'togħma karatterizzanti, 
sakemm dawn l-addittivi jkunu essenzjali 
għall-manifattura. 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda għall-Artikolu 6 tad-Direttiva proposta.

Emenda 4
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 

imħassar
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ingredjenti sakemm ma jkunx hemm bidla 
sostanzjali taċ-ċirkostanzi f'termini ta' 
volumi ta' bejgħ jew xejriet tal-konsum 
fir-rigward taż-żgħażagħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza 
tat-tabakk jiffaċilita l-aċċess taż-żgħażagħ 
għall-prodotti tat-tabakk u jhedded li 
jimmina l-konformità mar-rekwiżiti 
provduti mil-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll 
tat-tabakk ta’ din id-Direttiva. Għalhekk, 
il-bejgħ tat-tabakk transkonfinali bid-
distanza għandu jiġi pprojbit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda għall-Artikolu 16 tad-Direttiva proposta.
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Emenda 7
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-bniedem42

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

(34) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem42

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 jkunu suġġetti 
għall-istess qafas legali, dan jiċċara s-
sitwazzjoni legali, ineħħi d-differenzi bejn 
il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, jiżgura 
trattament indaqs tal-prodotti kollha li 
fihom in-nikotina li jistgħu jintużaw għal 
skopijiet ta' waqfien mit-tipjip u joħloq 
inċentivi għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
waqfien mit-tipjip. Dan għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/83/KE għal prodotti 
koperti b’din id-Direttiva jekk il-
kundizzjonijiet stipulati bid-Direttiva 
2001/83/KE jiġu sodisfatti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 35
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 38
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(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-metodoloġija biex jiġi determinat 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 u d-definizzjoni tal-elementi 
ewlenin għall-kuntratti dwar il-ħażna tad-
dejta ma' partijiet terzi indipendenti. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tipprepara u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) 'addittivi essenzjali' tfisser ingredjent 
li huwa indispensabbli għall-manifattura 
tal-prodotti tat-tabakk;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ċċarat l-Artikolu 6 tad-Direttiva proposta, huwa neċessarju li tiġi provduta 
definizzjoni ta' "addittiv essenzjali".

Emenda 13
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

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda għall-Artikolu 16 tad-Direttiva proposta.
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Emenda 14
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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3(1) jistabbilixxi kontenuti massimi tas-sigarretti li jitqiegħdu fis-suq jew 
immanufatturati fl-Istati Membri u b'hekk ikollu impatt dirett fuq il-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva proposta. Għalhekk il-kontenuti massimi huma meqjusa bħala elementi 
essenzjali ta' att leġiżlattiv u kwalunkwe emenda għal dawk l-elementi għandha tkun  suġġetta 
għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja.
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Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 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 
jipprojbixxu l-użu ta' addittivi li huma 
essenzjali għall-manifattura tal-prodotti tat-
tabakk, anki jekk l-addittivi essenzjali 
jirriżultaw fi prodott b'togħma 
karatterizzanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-addittivi kollha li huma indispensabbli għall-manifattura tal-prodotti tat-tabakk 
għandu jkun permess skont id-Direttiva proposta; għalhekk huwa neċessarju li jirrifletti dan 
fit-test b'mod ċar.

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp u t-twaqqif ta' regoli ulterjuri għandhom jieħdu l-forma ta' att iddelegat u mhux ta' 
att ta’ implimentazzjoni. Tal-aħħar jista' jintuża f'każijiet fejn titfittex l-implimentazzjoni tar-
regoli diġà stabbiliti.
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Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Fil-każ li l-esperjenza miksuba fl-
applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 turi li 
ċertu addittiv, li mhuwiex essenzjali, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-addittivi kollha li huma indispensabbli għall-manifattura tal-prodotti tat-tabakk 
għandu jkun permess skont id-Direttiva proposta; għalhekk huwa neċessarju li jirrifletti dan 
fit-test b'mod ċar.

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en



PE508.048v01-00 16/32 PA\931507MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat it-trattament uniformi tal-prodotti kollha tat-tabakk u tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq, l-eżenzjoni trid titħassar.

Emenda 20
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-integrità grafika u l-viżibilità hija diġà prevista fil-Premessa 23 u għalhekk 
mhuwiex neċessarju li l-objettiv jiġi ripetut fl-Artikolu.

Emenda 21
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.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 8(3) diġà jiddefinixxi li t-twissija ġenerali u l-messaġġ ta' informazzjoni għandhom 
jiġu pprintjati mal-ġnub tal-pakketti individwali tas-sigaretti u li l-messaġġ ta' informazzjoni 



PA\931507MT.doc 17/32 PE508.048v01-00

MT

għandu jiġi pprintjat fuq il-qoxra li ssir viżibbli meta jinfetaħ il-pakkett individwali għal
tabakk tal-brim. Il-format tat-twissijiet tas-saħħa huwa wkoll iddefinit fl-Artikolu 9. Għalhekk 
mhuwiex xieraq li jitħalla għall-att iddelegat li jiddefinixxi l-pożizzjoni u l-format tat-
twissijiet tas-saħħa.

Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ikunu riprodotti skont il-format, il-
layout, id-disinn u l-proporżjonijiet 
speċifikati mill-Kummissjoni skont il-
paragrafu 3;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aspetti huma diġà speċifikati fl-Artikolu 9(3), id-dispożizzjoni hija għalhekk repetittiva.

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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;

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tiġi determinata skadenza għall-Kummissjoni li tistabbilixxi librerija ta' 
stampi sabiex tiġi prevista l-implimentazzjoni xierqa tal-Artikolu 9.
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Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) tiddefinixxi l-layout, id-disinn u r-
rotazzjoni tat-twissijiet tas-saħħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 9(1) diġà jiddefinixxi li t-twissijiet tas-saħħa kkombinati għandhom jitqiegħdu fuq 
ix-xifer ta’ fuq tal-pakkett individwali u ta' kwalunkwe ppakkjar estern. Barra minn hekk, il-
proporzjonijiet u l-format huma definiti fl-Artikolu 9(1) ukoll. Konsegwentement, mhuwiex 
xieraq li jitħalla għall-att iddelegat li jiddefinixxi l-format, il-pożizzjoni u l-proporzjonijiet.

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 7(3) jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali biex jiżgura l-integrità grafika u l-
viżibilità tat-twissijiet tas-saħħa u b'hekk fih elementi essenzjali ta' att leġiżlattiv u kwalunkwe 
deroga minnu għandha tiġi speċifikata fl-att leġiżlattiv.

Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-twaqqif ta' obbligi ġodda fir-rigward tal-prodotti tat-tabakk relevanti għandu impatt fuq il-
kamp ta' applikazzjoni tal-Artikoli 8-10; għalhekk għandu jibqa' għad-diskrezzjoni tal-
koleġiżlaturi u għandu jkun  suġġett għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

"Dan il-prodott tat-tabakk huwa ta' ħsara 
għal saħħtek u jagħmlek dipendenti."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodott jew ikollu effett negattiv fuq is-saħħa jew le. It-twissija għandha tkun ċara dwar il-
ħsara li jagħmel il-prodott.

Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

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 
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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.

materjal addizzjonali ieħor bħalma huma 
tikketti li jeħlu, stickers, onserts, scratch-
offs u sleeves jew jirreferu għall-għamla 
tal-prodott tat-tabakk innifsu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda rabta bejn sigarett b'dijametru ta' inqas minn 7.5mm u l-bidu tat-tipjip. 
Mhuwiex id-dijametru nnifsu, imma s-simboli, is-sinjali figurattivi, it-testi, eċċ... jiġifieri l-
istampa qarrieqa tal-prodott, li twassal għal idea żbaljata ta' ċerti effetti pożittivi ta' prodott. 
Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/UE tiddefinixxi sigarett skont it-tul tiegħu u mhux id-
dijametru.

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 b'trufijiet ippuntati. 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu indirizzati l-inċertezzi fir-rigward tat-trufijiet ta' pakkett, għandha tiġi pprovduta 
referenza konkreta għat-tip ta' trufijiet.

Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm il-forma kif ukoll id-daqs ġew stipulati b'mod ċar fl-att leġiżlattiv innifsu (pakkett 
f'forma ta' kubu b'75 % twissija fuq quddiem u wara, l-għoli, il-wisa', eċċ...) Il-pass l-aktar 
twil ikun l-armonizzazzjoni sħiħa, li hija deċiżjoni li għandha titħalla f'idejn il-leġiżlatur.

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forma tal-pakkett individwali tas-sigaretti u l-forma tal-pakkett individwali tat-tabakk tal-
brim huma determinati fl-Artikolu 13(1) tad-Direttiva proposta; għalhekk it-twaqqif ta' forma 
obbligatorja għal pakkett individwali ta' prodotti tat-tabakk oħra apparti s-sigaretti u t-
tabakk tal-brim għandu jkun  suġġett ukoll għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja.
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Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

9. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 22 sa …*:

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tiġi determinata skadenza għall-Kummissjoni biex tiddefinixxi elementi 
ewlenin ta' kuntratt u standards tekniċi fir-rigward ta' identifikaturi uniċi u fatturi tas-
sikurezza sabiex tiġi prevista l-implimentazzjoni xierqa tal-Artikolu 14.

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 9 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adattament neċessarju fir-rigward tal-emenda proposta għall-kliem introduttorju tal-
Artikolu 14(9) tad-Direttiva proposta.

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 9a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adattament neċessarju fir-rigward tal-emenda proposta għall-kliem introduttorju tal-
Artikolu 14(9) tad-Direttiva proposta.

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Titolu 2 – kapitolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tabakk għall-użu orali Prodotti tat-tabakk bla duħħan

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jobbligaw 
lill-istabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut li 
biħsiebhom jinvolvu ruħhom fil-bejgħ
bid-distanza transkonfinali lill-konsumaturi 
li jinsabu fl-Unjoni li jirreġistraw mal-

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waħda mill-miri tad-Direttiva proposta hija li tillimita l-aċċess tat-tfal u ż-żgħażagħ għal 
prodotti tat-tabakk. Li jiġi permess il-bejgħ onlajn ma jiżgurax li jintlaħaq dan l-għan.

Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-isem jew l-isem korporattiv u l-
indirizz permanenti tal-post tal-attività 
minn fejn il-prodotti tat-tabakk jiġu 
fornuti ;

imħassar

Or. en

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Id-data ta’ meta bdiet l-attività li qed 
toffri l-prodotti tat-tabakk għall-bejgħ bid-
distanza bejn il-fruntieri lill-pubbliku 

imħassar
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permezz tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni;

Or. en

Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-indirizz tal-websajt/s użati għal dak l-
iskop u l-informazzjoni rilevanti kollha 
neċessarja biex tkun identifikata l-
websajt.

imħassar

Or. en

Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 fihom in-nikotina jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq biss jekk ikunu ġew 
awtorizzati skont id-Direttiva 2001/83/KE:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-analiżi turi li s-sigaretti elettroniċi fihom kimiċi u komponenti li huma ta' periklu għall-
konsumaturi. Għal dik ir-raġuni, l-NCP kollha 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. Mhux konċentrazzjoni ta' nikotina biss hija 
relevanti, imma wkoll it-taħlita tas-sustanzi kollha. Il-konsumaturi indikaw ukoll li huma 
jużaw prinċipalment is-sigaretti elettroniċi biex jieqfu jpejpu, billi jqisuhom bħala prodott 
mediċinali, għalhekk huma għandhom ikunu awtorizzati bi qbil mad-Direttiva 2001/83/KE.

Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
prodotti li fihom in-nikotina ma jinbigħux 
lil persuni taħt l-età meħtieġa għax-xiri 
ta' prodotti tat-tabakk.

Or. en

Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. en

Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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:

imħassar

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

Or. en

Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(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.

Or. en

Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri jistgħu jippermettu l- L-Istati Membri jistgħu jippermettu l-
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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]:

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 + 36 xahar]:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li l-Istati Membri jingħataw aktar żmien biex jikkonformaw mal-bidliet għax 
ċerti Stati Membri u għalhekk il-kumpaniji, b'mod partikolari l-impriżi ta' daqs żgħir u medju, 
u l-bdiewa se jiġu affettwati mid-Direttiva aktar minn oħrajn.

Emenda 54
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 nikotina;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emenda għall-Artikolu 18 tad-Direttiva proposta.
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ANNEX - LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS1

Organisation

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac 

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris 

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes 

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 The list is not exhaustive


