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EMENDI

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

Emenda 1

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. Kieku kellu jsir
obbligatorju li jiġu elenkati l-ingredjenti 
perikolużi jew potenzjalment perikolużi, 
dan jippermetti aktar trasparenza għall-
pubbliku ġenerali fir-rigward tal-effetti 
ħżiena u l-kompożizzjoni tal-prodotti tat-
tabakk li għandhom jiġu ggarantiti, 
filwaqt li jiġi żgurat li jitqiesu kif xieraq id-
drittijiet kummerċjali u ta' proprjetà 
intelletwali tal-manufatturi tal-prodotti tat-
tabakk u jiġu sodisfati l-obbligi 
internazzjonali tal-Unjoni li jinsabu fit-
Trattati tad-WTO, id-dispożizzjonijiet 
rigward l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ 
(TBT) u l-Ftehim dwar l-Aspetti tad-
Drittijiet tal-Proprjetà Intelletwali Relatati 
mal-Kummerċ (TRIPs).

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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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 t-
togħma dominanti tagħhom ma tkunx 
waħda ta' tabakk, għajr it-tabakk jew 
togħmiet tradizzjonali bħall-mentol, li 
jistgħu jiffaċilitaw il-bidu tal-konsum tat-
tabakk jew jaffettwaw ix-xejriet tal-
konsum. 

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Meta wieħed jikkunsidra l-fokus tad-
Direttiva fuq iż-żgħażagħ, il-prodotti tat-
tabakk għajr is-sigarretti, it-tabakk tal-brim 
u t-tabakk li ma jdaħħanx apparti t-tabakk 
nażali 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.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
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Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(22) Jeħtieġ ukoll li d-dispożizzjonijiet tal-
ittikkettjar jiġu adattati għall-evidenza 
xjentifika ġdida. Pereżempju l-indikazzjoni 
tal-kontenut għall-qatran, in-nikotina u l-
monossidu tal-karbonju fuq il-pakketti tas-
sigarretti rriżultat li hija qarrieqa billi 
twassal biex il-konsumaturi jemmnu li ċerti 
sigarretti huma anqas ta' ħsara minn oħrajn. 
Huwa essenzjali li jitwettaq studju 
indipendenti minn qabel, sabiex jiġi 
stabbilit jekk it-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 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", 

(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”, jew
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"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.

“organiċi”. Fil-każ li l-pakkett joħloq l-
impressjoni qarrieqa li s-sigaretti huma ta’ 
anqas ħsara, it-twissijiet tas-saħħa jeħtieġu 
jiġu adattati konsegwentement. Il-
Kummissjoni qed tintalab twettaq studju 
xjentifiku dwar l-influwenza reali ta' 
dawn il-prodotti fuq il-konsum tat-tabakk. 

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(26) Qed jitqiegħdu fis-suq volumi 
konsiderevoli ta' prodotti illegali, li ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 2001/37/KE, u l-indikazzjonijiet 
huma li dawn il-volumi jistgħu jiżdiedu. 
Dawn il-prodotti jimminaw iċ-
ċirkolazzjoni libera ta' prodotti konformi u 
l-protezzjoni prevista mil-leġiżlazzjonijiet 
dwar il-kontroll tat-tabakk. Barra minn 
hekk, l-FCTC tobbliga lill-Unjoni biex 
tiġġieled kontra l-prodotti illeċiti, bħala 
parti minn politika komprensiva għall-
kontroll tat-tabakk. Għalhekk, għandha ssir 
dispożizzjoni biex il-pakketti bil-wieħed u 
kwalunkwe ppakkjar estern ta’ prodotti 
tat-tabakk ikunu mmarkati b'mod uniku u 
sikur u l-movimenti tagħhom ikunu 
rreġistrati sabiex dawn il-prodotti jkunu 
jistgħu jiġu traċċati u rintraċċati fl-Unjoni 
u sabiex it-traffikar illegali tat-tabakk u 
tal-prodotti tat-tabakk ikun jista' jiġi 
miġġieled, b'mod partikolari tul il-
fruntieri esterni tal-Unjoni imma anke 
minn pajjiżi mhux fl-UE; u sabiex il-
konformità tagħhom ma' din id-Direttiva 
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prodotti humiex awtentiċi. tkun tista' tiġi mmonitorjata u infurzata 
aħjar. Barra minn hekk, għandha ssir 
dispożizzjoni għall-introduzzjoni ta' 
karatteristiċi ta' sigurtà għal 
awtentikazzjoni individwali li se 
jiffaċilitaw il-verifika dwar jekk il-prodotti 
humiex awtentiċi. L-UE u l-Istati Membri 
jeħtieġu jieħdu u jsaħħu l-passi adegwati 
għall-ġlieda kontra l-kuntrabandu u l-
falsifikazzjoni billi jtejbu l-kontrolli tal-
katina tal-provvista tal-prodotti u jimponu 
penali fuq in-netwerks kriminali.

Emenda 7

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 

(30) Il-bejgħ transkonfinali bid-distanza u 
bl-internet tal-prodotti tat-tabakk kif ukoll 
id-distribuzzjoni promozzjonali b'xejn jew 
imraħħsa 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, u 
għalhekk għandhom ikunu projbiti, bi 
qbil mal-Linji Gwida ta' implimentazzjoni 
tal-Konvenzjoni ta’ Qafas dwar il-
Kontroll fuq it-Tabakk, li l-UE hi 
firmatarja għaliha. 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.



PE510.734v03-00 8/36 AD\939393MT.doc

MT

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-
konsumatur.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(31) Il-prodotti kollha tat-tabakk 
għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
mortalità, morbożità u diżabilità u l-bejgħ
u l-konsum tagħhom għandhom jinżammu 
limitati, b'mod partikolari permezz ta' 
edukazzjoni u prevenzjoni milli dak li 
jkun jaqbad il-vizzju tat-tipjip. Għalhekk, 
huwa importanti li jiġu mmonitorjati l-
i¿viluppi rigward prodotti tat-tabakk 
ġodda, kif jiġu prodotti u l-kanali ta' 
bejgħ tagħhom. L-obbligu ta’ notifika 
għall-prodotti ġodda tat-tabakk għandu jiġi 
impost fuq il-manifatturi u l-importaturi, 
mingħajr preġudizzju għas-setgħa tal-Istati 
Membri li jipprojbixxuhom jew 
jawtorizzawhom. Il-Kummissjoni għandha 
timmonitorja l-iżvilupp u tissottometti 
rapport ħames snin wara l-iskadenza tat-
traspożizzjoni ta' din id-Direttiva, sabiex 
jiġi vvalutat jekk humiex meħtieġa emendi 
għal din id-Direttiva.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Stat Membru li jidhirlu li jeħtieġ 
iżomm dispożizzjonijiet nazzjonali aktar 
stretti għall-aspetti li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, għandu 

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

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

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha tirrispetta l-impenji internazzjonali li tkun ftiehmet mas-sħab kummerċjali 
tagħha.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-Istati Membri għandhom jibqgħu 
ħielsa li jżommu jew jintroduċu l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali li japplikaw 
għall-prodotti kollha bl-istess mod għal 
aspetti li jaqgħu barra l-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, sakemm 
dawn ikunu kompatibbli mat-Trattat u ma 
jipperikolawx l-applikazzjoni sħiħa ta' din 
id-Direttiva. Konsegwentement, l-Istati 
Membri jistgħu, pereżempju, iżommu jew 

(41) L-Istati Membri għandhom jibqgħu 
ħielsa li jżommu jew jintroduċu l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali li japplikaw 
għall-prodotti domestiċi u importati bl-
istess mod għal aspetti li jaqgħu barra l-
kamp ta' applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
sakemm dawn ikunu kompatibbli mat-
Trattat u mad-dispożizzjonijiet tad-WTO, u 
ma jipperikolawx l-applikazzjoni sħiħa ta' 
din id-Direttiva. Konsegwentement, l-Istati 
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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.

Membri jistgħu, pereżempju, iżommu jew 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jipprovdu 
standardizzazzjoni tal-ippakkjar tal-
prodotti tat-tabakk apparti s-sigaretti u t-
tabakk tal-brim, sakemm dawn id-
dispożizzjonijiet ma jaffettwawx l-
applikazzjoni sħiħa ta’ din id-Direttiva u 
jkunu kompatibbli mat-Trattat. Jeħtieġ 
ukoll li jkunu kompatibbli mal-obbligi 
tad-WTO, b'mod partikolari dawk 
stipulati fil-Ftehim dwar l-Ostakli Tekniċi 
għall-Kummerċ (TBT), il-Ftehim dwar l-
aspetti tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali relatati mal-kummerċ 
(TRIPS) u l-impenji li jkunu ttieħdu 
f'konformità mal-ftehimiet bilaterali 
rigward il-kummerċ u l-investiment, li 
normalment jinkludu eċċezzjonijiet li 
japplikaw għas-saħħa pubblika. Dawn id-
dispożizzjonijiet jeħtieġu jifformaw 
strument li jikkomplementa l-ġlieda 
kontra l-falsifikazzjoni tal-prodotti 
kkonċernati minn 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.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Konsegwentement, l-Istati Membri 
għandhom jissuplimentaw id-
dispożizzjonijiet legali ta' din id-direttiva 
bi kwalunkwe miżura għall-ħarsien tas-
saħħa taċ-ċittadini Ewropej. L-Istati 
Membri li jibbenefikaw b'mod sostanzjali 
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mit-taxxi u mid-dazji fuq il-produzzjoni u 
l-bejgħ tat-tabakk jistgħu, pereżempju, 
jiġu mħeġġa jużaw dan id-dħul biex 
jiffinanzjaw kampanji ta' prevenzjoni u 
informazzjoni fil-midja u indirizzati lejn 
iż-żgħażagħ u l-iskejjel.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 43a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43a) Din id-Direttiva m'għandhiex 
twassal għal deterjorament tal-
kundizzjonijiet tal-ħajja tal-
popolazzjonijiet li l-għajxien tagħhom 
jiddependi fuq il-kultivazzjoni tat-tabakk 
fl-Ewropa u li spiss jgħixu f’żoni 
żvantaġġati. Ladarba l-għan waħdieni 
tad-Direttiva huwa li tiskoraġġixxi l-
konsum tal-prodotti tat-tabakk, 
kwalunkwe deċiżjoni fir-rigward ta’ 
ingredjenti u addittivi għandha tqis b’mod 
xieraq ir-riperkussjonijiet soċjoekonomiċi 
possibbli għall-popolazzjonijiet li l-
għajxien tagħhom jiddependi fuq il-
kultivazzjoni tat-tabakk. Is-settur 
Ewropew għall-kultivazzjoni tat-tabakk 
għandu jiġi protett peress li jirrappreżenta 
biss perċentwali marġinali tal-konsum fl-
UE filwaqt li, fl-istess ħin, 
jikkontribbwixxi għall-istabbilità 
ekonomika ta’ wħud mir-reġjuni Ewropej 
fejn il-firxa ta' għelejjel alternattivi hi 
limitata. It-tnaqqis jew l-għajbien tal-
kultivazzjoni tat-tabakk fl-UE kieku ma
jkollu l-ebda impatt fuq il-livelli tal-
konsum, imma kieku jwassal għal żieda 
fl-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi u 
għal tnaqqis fl-istandards ta’ kwalità

Ġustifikazzjoni

Is-settur tal-kultivazzjoni hu l-ħolqa l-aktar dgħajfa fil-katina tal-manifattura tat-tabakk u 
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għaldaqstant hemm bżonn li jitħares minn regolamentazzjoni bla bżonn u eċċessiva.

Emenda 13

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;

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) ir-rekwiżit li tiġi implimentata sistema 
barra mill-kontroll tal-industrija tat-
tabakk, għat-traċċar u l-identifikazzjoni 
tal-provenjenza tal-prodotti tat-tabakk, 
sabiex tiġi żgurata l-katina ta' provvista u 
tingħata assistenza għall-identifikazzjoni, 
il-prevenzjoni u l-ikkastigar tal-kummerċ 
illeċitu;

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) 'addittiv essenzjali' tfisser ingredjent 
li huwa indispensabbli għall-manifattura 
tal-prodotti tat-tabakk;
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Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

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 togħma 
distinta ħelwa, ta' frott, jew simili għal xi 
prodott tal-ħelu, li tirriżulta minn ħwar 
jew taħlita ta' ħwar, li tista' tiġi osservata 
qabel jew mal-użu maħsub tal-prodott tat-
tabakk. Għall-fini ta' din id-definizzjoni, 
it-tabakk u l-mentol mhumiex meqjusa 
bħala togħma ħelwa, ta' frott, jew simili 
għal xi prodott tal-ħelu;

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "sigarru" tfisser romblu tat-tabakk 
ikkonsmat permezz ta' proċess ta' 
kombustjoni u definit ulterjorment fl-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 
2011/64/UE tal-21 ta’ Ġunju 2011 dwar l-
istruttura u r-rati tad-dazju tas-sisa fuq it-
tabakk manifatturat;

(6) "sigarru" jew "sigarru żgħir" tfisser 
romblu tat-tabakk ikkonsmat permezz ta' 
proċess ta' kombustjoni inkluż tip ta' 
sigarru żgħir b'dijametru ta' massimu ta' 
8mm u definit ulterjorment fl-Artikolu 4(1) 
tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/64/UE tal-
21 ta’ Ġunju 2011 dwar l-istruttura u r-rati 
tad-dazju tas-sisa fuq it-tabakk 
manifatturat;

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8



PE510.734v03-00 14/36 AD\939393MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) "aroma" tfisser addittiv li jagħti riħa 
u/jew togħma;

(13) "aroma" tfisser addittiv li jagħti riħa 
u/jew togħma għajr il-mentol;

Ġustifikazzjoni

Il-mentol fil-biċċa l-kbira jiġi kkonsmat minn adulti ta' età avvanzata u għaldaqstant il-
projbizzjoni tiegħu mhijiex konsistenti mal-iskop ewlieni tad-Direttiva li ż-żgħażagħ jitwaqqfu 
milli jibdew ipejpu. Il-projbizzjoni tal-mentol tista' ma tkunx konsistenti mal-Artikolu 2.2 tal-
Ftehim TBT peress li għandu jkun hemm anqas miżuri restrittivi għall-kummerċ pjuttost milli 
projbizzjoni għal kollox.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) "ingredjent" tfisser addittiv, tabakk 
(weraq u partijiet oħra naturali, 
ipproċessati jew mhux ipproċessati mill-
pjanti tat-tabakk inkluż it-tabakk estiż u 
magħmul mill-ġdid), kif ukoll kull 
sustanza preżenti fi prodott tat-tabakk lest 
inklużi l-karta, il-filtru, il-linka, il-kapsuli u 
l-adeżivi;

(18) ingredjent" tfisser kwalunkwe addittiv 
preżenti fi prodott tat-tabakk lest inklużi l-
karta, il-filtru, il-linka, il-kapsuli u l-
adeżivi;
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Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) "tabakk rikostitwit" huwa prodott li 
jirriżulta mill-valorizzazzjoni ta' partijiet 
differenti tal-pjanta tat-tabakk mid-dris u 
l-manifattura tal-prodotti tat-tabakk, sew 
jekk jintuża għat-tgeżwir ta' sigarri u 
sigarri żgħar fil-forma ta' folji jew f'fibri 
individwali bħala komponent tat-taħlita 
tat-tabakk għas-sigaretti u prodotti tat-
tabakk oħra.

Emenda 22

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 forniment ta' prodotti għad-
distribuzzjoni, il-konsum jew l-użu fl-
Unjoni, bi ħlas jew mingħajr ħlas, inkluż 
permezz ta’ bejgħ mill-bogħod;

Emenda 23

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-
pipa, is-sigarru, is-sigarru żgħir, b'mill-

(30) "bidla sostanzjali taċ-ċirkostanzi" 
tfisser żieda tal-volumi tal-bejgħ skont il-
kategorija tal-prodotti, bħat-tabakk tal-
pipa, is-sigarru, is-sigarru żgħir, b'mill-
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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;

inqas 20 % f'mill-anqas 10 Stati Membri 
bl-ogħla volum ta' bejgħ, ibbażata fuq id-
data 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;

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu t-
tqegħid fis-suq ta' prodotti tat-tabakk 
b'addittivi li jikkawżaw jew joħorġu 
togħma li mhijiex ta' tabakk jew ta' 
mentol, skont id-dispożizzjonijiet fil-
paragrafu 2.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-pakketti tas-sigarretti t-twissija 
ġenerali u l-messaġġ ta’ informazzjoni 
għandhom ikunu stampati fuq in-naħat 
laterali tal-pakketti individwali. Dawn it-
twissijiet għandu jkollhom wisa’ ta' mhux 
inqas minn 20 mm u għoli ta’ mhux inqas 
minn 43 mm. Għat-tabakk tal-brim, il-
messaġġ ta’ informazzjoni għandu jiġi 
stampat fuq il-wiċċ li jsir viżibbli meta 
jinfetaħ kull pakkett individwali. Kemm it-
twissija ġenerali u kif ukoll il-messaġġ tal-
informazzjoni għandhom ikopru 50 % tal-

3. Għall-pakketti tas-sigarretti t-twissija 
ġenerali u l-messaġġ ta’ informazzjoni 
għandhom ikunu stampati fuq in-naħat 
laterali tal-pakketti individwali. Għat-
tabakk tal-brim, il-messaġġ ta’ 
informazzjoni għandu jiġi stampat fuq il-
wiċċ li jsir viżibbli meta jinfetaħ kull 
pakkett individwali. Kemm it-twissija 
ġenerali u kif ukoll il-messaġġ tal-
informazzjoni għandhom ikopru 50 % tal-
wiċċ li fuqu jkunu stampati. 
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wiċċ li fuqu jkunu stampati.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 li 
jiggarantixxu d-dritt tal-konsumaturi għal 
aċċess għal informazzjoni suffiċjenti u 
affidabbli. It-twissijiet għandhom:

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) ikopru 50 % tal-erja esterna tal-wiċċ ta’ 
quddiem u ta’ wara tal-pakkett individwali 
u kwalunkwe ppakkjar estern; 

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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) jitqiegħdu fuq ix-xifer ta' isfel tal-
pakkett individwali u ta' kwalunkwe 
ppakkjar estern, u fl-istess direzzjoni bħal 
kwalunkwe informazzjoni oħra li tidher fuq 
l-ippakkjar;
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Ġustifikazzjoni

It-twissijiet tas-saħħa huma bl-istess mod informattivi kemm fin-naħa ta' fuq kif ukoll fin-naħa 
ta' isfel tal-pakkett; it-tqegħid fin-naħa ta' isfel ma jinterferixxix ma' kif jinfetaħ il-pakkett u 
għalhekk jista' jitqies bħala inqas restrittiv mil-lat kummerċjali (Artikolu 2.2 tal-ftehim TBT).

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-twissija ġenerali għandha tkun stampata 
jew imwaħħla permezz ta' stikers li ma 
jistgħux jitneħħew fuq il-wiċċ l-aktar li 
jidher tal-pakkett individwali u kull 
ippakkjar 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 ippakkjar estern.

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' stikers li ma jistgħux jitneħħew fuq is-sigarri għandhom jibqgħu, billi l-produtturi 
jużaw pakketti standardizzati fuq livell internazzjonali li huma personalizzati permezz ta' 
stikers tat-twissija tas-saħħa speċifiċi għal pajjiż u li ma jistgħux jitneħħew fl-aħħar fażi tal-
proċess produttiv. Il-projbizzjoni tal-istikers li ma jistgħux jitneħħew taf ixxekkel il-kummerċ 
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internazzjonali.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 
tal-erja merfugħa għall-kliem meħtieġ;

(a) stampati b'tipa Helvetica sewda grassa 
fuq sfond abjad. It-twissija ġenerali tista' 
tintwera bl-użu ta' karta li teħel waħedha 
bil-kundizzjoni li ma tkunx tista' titneħħa. 
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 
tal-erja merfugħa għall-kliem meħtieġ; 

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 ppakkjar estern;

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar



PE510.734v03-00 20/36 AD\939393MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi ma għandhomx ikunu mċaħħda mill-informazzjoni dwar il-prodotti iżda din l-
informazzjoni ma tridx tkun qarrieqa. Il-miżuri alternattivi inqas restrittivi mil-lat 
kummerċjali (bħall-projbizzjoni biss tad-deskrizzjonijiet foloz jew qarrieqa) jagħmlu din il-
miżura inkonsistenti mal-Artikolu 2.2 tal-Ftehim TBT.

Emenda 34

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 
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. L-elementi u l-karatteristiċi pprojbiti 
jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati, 
għal simboli, ismijiet, sinjali figurattivi jew 
sinjali oħrajn, inserzjonijiet jew materjal 
addizzjonali ieħor bħalma huma tikketti li 
jeħlu, stickers, onserts, scratch-offs u 
sleeves.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 13 imħassar
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-
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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 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.
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.

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu fih proposti li jikkostitwixxu ostakli tekniċi għall-kummerċ mingħajr ma huma 
bbażati fuq l-ebda prova xjentifika dwar l-effetti fuq il-bidu tat-tipjip min-naħa taż-żgħażagħ. 
Barra minn hekk, il-mekkaniżmu ta' ftuħ tal-pakkett tas-sigaretti ma jżidx jew ma jnaqqasx it-
tendenza li dak li jkun ipejjep.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sabiex ikunu jistgħu jsiru l-monitoraġġ 
u l-identifikazzjoni effettivi, l-Istati 
Membri għandhom jesiġu li marki ta' 
identifikazzjoni uniċi, sikuri u li ma 
jistgħux jitneħħew, minn hawn 'il 
quddiem imsejħa marki ta' 
identifikazzjoni uniċi, bħal kodiċi jew 
timbri, jitwaħħlu jew ikunu jagħmlu parti 
mill-pakketti individwali kollha u l-
ippakkjar kollu kif ukoll kull ippakkjar 
estern tas-sigaretti. 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

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-identifikaturi uniċi fuq il-pakketti jkunu 
marbuta mal-identifikaturi uniċi fuq l-
ippakkjar estern. Kwalunkwe tibdil li jsir 
fir-rabta bejn il-pakketti individwali u l-
ippakkjar estern jeħtieġ jiddaħħal fil-bażi 
ta' data msemmija fil-paragrafu 6.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
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Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-isem tal-prodott; (e) l-isem tal-prodott u d-deskrizzjoni;

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ir-rotta tal-kunsinja intenzjonata; (g) ir-rotta tal-kunsinja intenzjonata, id-
data tal-kunsinja, il-punt tat-tluq, id-
destinazzjoni tal-kunsinja, l-ispeditur u d-
destinatarju;

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri għandhom jesiġu li t-
teknoloġija ta' provenjenza u traċċar li 
għandha l-kapaċità taqra u tittrasmetti 
data b'mod elettroniku lill-faċilità tal-ħżin 
skont il-paragrafu 6, li s-sjieda tagħha 
hija lil hinn mill-kontroll tal-manifatturi 
tat-tabakk u s-sħab tagħhom fil-katina 
tal-provvista, issir disponibbli 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. Tali operaturi 
ekonomiċi għandhom 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. 
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F'konformità mal-Artikolu 14(1), dan l-
obbligu għandu 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.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara li l-obbligu ta' provenjenza u traċċar jaqa' fuq l-Istati 
Membri u ma jistax jitwettaq minn industrija tat-tabakk jew jiġi delegat lilha. Inkella l-abbozz 
propost, jekk implimentat, jirriżulta fil-kuntrarju.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 
skont il-Protokoll ta' Seul għall-
eliminazzjoni tal-kummerċ illeċitu tal-
prodotti tat-tabakk, li t-teknoloġija li 
tintuża għall-provenjenza u t-traċċar 
għandha tappartjeni lil entitajiet 
ekonomiċi mingħajr kwalunkwe rabta 
ġuridika jew kummerċjali mal-industrija 
tat-tabakk fil-katina tal-provvista. 

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

mal-manifattur u l-importatur ikkonċernat. 
Il-faċilità tal-ħżin tad-dejta għandha tkun 
fiżikament lokata fit-territorju tal-Unjoni.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
trasparenza sħiħa. 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-ipejjeż li 
jsiru b'riżultat tal-kuntratt mal-awditur u 
s-servizzi tal-ġestjoni tal-bażi ta' data 
għandhom ikunu koperti mill-manifatturi 
u l-importaturi tat-tabakk. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw it-trasparenza u l-
aċċessibilità sħaħ tal-faċilitajiet tal-ħżin 
tad-data għall-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri, il-Kummissjoni u l-parti 
terza indipendenti fuq bażi permanenti. 
F’każijiet ġustifikati b’mod xieraq l-Istati 
Membri jew il-Kummissjoni jistgħu 
jipprovdu lill-manifatturi jew l-importaturi 
aċċess għal din l-informazzjoni, bil-
kundizzjoni li informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva tibqa’ protetta 
b’mod adegwat skont il-leġiżlazzjonijiet 
rilevanti nazzjonali u tal-Unjoni.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Titolu 2 – kapitolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tabakk għall-użu orali Prodotti tat-tabakk bla duħħan

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1



PE510.734v03-00 26/36 AD\939393MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 
t-tqegħid fis-suq tat-tabakk għall-użu 
orali, mingħajr ħsara għall-Artikolu 151 
tal-Att tal-Adeżjoni tal-Awstrija, l-
Finlandja u l-Isvezja.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni tal-UE ta' prodotti tat-tabakk għall-użu orali hija inkonsistenti mal-
Artikolu 2.2 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ (TBT), billi hija 
aktar restrittiva kummerċjalment minn dak meħtieġ sabiex jinkisbu l-objettivi b'rabta mas-
saħħa ddikjarati mill-UE. Il-proposta tiddiskrimina b'mod mhux ġustifikat bejn prodotti simili 
ta' Membri differenti tad-WTO [l-Artikoli I u III tal-Ftehim GATT u l-Artikolu 2.1 tal-Ftehim 
TBT] u tipprojbixxi prodotti li huma inqas dannużi mill-prodotti tat-tabakk l-oħrajn kollha 
permessi li jitqiegħdu għal bejgħ fl-Ewropa.

Emenda 45

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-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 kif ukoll id-
distribuzzjoni ta' prodotti tat-tabakk 
b'xejn jew imraħħsa inkluż permezz ta' 
bejgħ bid-distanza transkonfinali.
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Emenda 46

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

Emenda 47

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 
permezz tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni;

imħassar

Emenda 48

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
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Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Għandu jibqa' jkun possibbli għall-
Istati Membri, abbażi ta' ħtiġijiet 
dominanti relatati mal-ħarsien tas-saħħa 
pubblika, li jimponu restrizzjonijiet fuq l-
importazzjonijiet tat-tabakk għall-użu 
personali. Tali restrizzjonijiet għandhom 
ikunu possibbli b'mod partikolari, fejn 
hemm differenza sinifikanti fil-prezz bejn 
prodotti ta' oriġini ġeografika differenti 
jew jekk it-twissijiet tas-saħħa mhumiex 
fil-lingwa (lingwi) uffiċjali tal-pajjiż fejn 
jinxtara l-prodott.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri għandhom 
jipprojbixxu lill-postijiet ta' bejgħ bl-
imnut stabbiliti fit-territorju tagħhom 
milli jqassmu prodotti tat-tabakk b'xejn 
jew imraħħsa permezz ta' mezzi 
transkonfinali bid-distanza jew permezz 
ta' mezzi oħrajn.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jippubblikaw lista 

imħassar
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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.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 53

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-

imħassar
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persuna naturali nominata għandhom 
jirrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti 
deskrizzjoni tad-dettalji u t-tħaddim tas-
sistema tal-verifika tal-età.

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 55

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. Jekk il-prodotti li fihom in-nikotina jiġu 
ppreżentati bħala prodotti b'karatteristiċi 
għat-trattament jew il-prevenzjoni ta' 
mard, dawn jistgħu jitqiegħdu fis-suq biss 
jekk ikunu ġew awtorizzati skont id-
Direttiva 2001/83/KE:

Ġustifikazzjoni

Prodotti li fihom in-nikotina bħas-sigaretti elettroniċi ma jiddikjarawx li jtejbu s-saħħa tal-
bniedem u m'għandhomx jiġu kklassifikati bħala prodotti mediċinali. Klassifikazzjoni bħal din 
tillimita d-disponibilità tagħhom fis-suq, filwaqt li prodotti tat-tabakk aktar dannużi jibqgħu 
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disponibbli liberament, u b'hekk jiġi ristrett il-kummerċ internazzjonali b'mod mhux 
neċessarju.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Madankollu, Stat Membru jista’ jżomm 
dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti, 
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, konformi ma' din id-Direttiva, 
mat-Trattat u mal-obbligi internazzjonali 
tal-UE, inklużi l-obbligi tad-WTO, 
partikolarment rigward il-Ftehim dwar l-
Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ (TBT) u 
l-Ftehim dwar l-aspetti tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali relatati mal-
kummerċ (TRIPS) u jekk humiex mezz ta’ 
diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni 
moħbija fuq il-kummerċ bejn l-Istati 
Membri. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni mill-
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Kummissjoni matul dan il-perjodu, id-
disposizzjonijiet nazzjonali għandhom 
ikunu meqjusa bħala approvati.

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha tqis l-obbligi internazzjonali tagħha meta tipproponi leġiżlazzjoni.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati 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]:

L-Istati 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 + 42 xahar]:
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta għal direttiva hija maħsuba biex taġġorna d-Direttiva 2001/37/KE dwar il-
prodotti tat-tabakk. L-aġġornament tagħha hija neċessarja minħabba l-iżvilupp li sar fix-
xjenza u fis-suq f'dawn l-aħħar għaxar snin. B'din il-proposta, il-Kummissjoni twieġeb ukoll 
għal numru ta' talbiet mill-Parlament Ewropew f'diversi riżoluzzjonijiet tal-2007, l-2009 u l-
2011, u hija konformi mal-Konvenzjoni Qafas tal-OMS dwar il-ġlieda kontra t-tabakk 
adottata fl-2005 li għandha l-għan b'mod speċjali li tinforma lill-konsumaturi b'mod xieraq 
dwar il-perikli tat-tabakk.

Din id-direttiva l-ġdida għandha tiggarantixxi livell aħjar ta' protezzjoni tas-saħħa u twaqqaf 
il-konsum tat-tabakk fost iż-żgħażagħ. Sabiex jinkisbu dawn l-objettivi, ġew proposti numru 
ta' miżuri dwar l-"ippakkjar" (il-pakketti għandhom ikollhom messaġġ ta' saħħa fuq 75% tas-
superfiċje tagħhom), l-ingredjenti użati (il-prodotti li jużaw sustanzi għat-togħma bħall-
mentol se jkunu pprojbiti), id-daqs tal-prodotti (is-sigaretti rqaq mhux se jkunu awtorizzati), u 
anke t-traċċabbiltà. Dawn il-miżuri mhux se japplikaw għas-sigarri u għat-tabakk għall-pipa, 
li se jiqbgħu regolamentati mid-direttiva attwali.

Ir-Rapporteur jaqbel kompletament mal-objettivi ta' protezzjoni tas-saħħa pubblika ta' din il-
proposta. Huwa jenfasizza wkoll li dawn għandhom ikunu segwiti f'konformità sħiħa mal-
impenji kummerċjali internazzjonali tal-Unjoni Ewropea, speċjalment b'rabta mal-Ftehim 
dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ (OTK) u l-Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà 
Intellettwali Relatati mal-Kummerċ (TRIPs). Jekk ikun meħtieġ, ir-Rapporteur huwa tal-
opinjoni li jkun xieraq li jiġu kkonsultati s-sħab tal-Unjoni fil-kumitati tal-OTK u tat-TRIPs li 
huma stabbiliti għal dan l-għan.

Fis-6 u s-7 ta' Marzu li għaddew, il-membri tal-kumitat għall-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ 
(OTK) ipproċedew għal skambju ta' opinjonijiet dwar il-proposta tal-Kummissjoni. F'din l-
okkażjoni, il-membri tal-kumitat li huma produtturi tat-tabakk, esprimew id-dubji tagħhom 
dwar it-test billi ddikjaraw li din il-proposta tista' tikser ċerti obbligi dwar il-ftehimiet OTK, 
TRIPs u GATT, u ddubitaw il-proporzjonalità tal-miżuri proposti1.

Ir-Repubblika Dominikana - li 10% tal-produzzjoni tagħha tat-tabakk huma esportati lejn l-
Unjoni Ewropea - ikkunsidrat ukoll li ċertu numru ta' dispożizzjonijiet tal-proposta jikser 
b'mod speċjali l-Artikolu 2.2 tal-ftehim OTK li jipprevedi li r-"regoli tekniċi m'għandhomx 
ikunu iktar restrittivi fuq il-kummerċ milli meħtieġ biex jiġi sodisfatt objettiv leġittimu, wara 
li jittieħed kont tar-riskji li joħloq in-nuqqas ta' twettiq", u jippreċiża li tali riskji għandhom 
jiġu vvalutati abbażi ta' "informazzjoni xjentifika"2.

                                               
1 Il-membri li esprimew id-dubji tagħhom kienu: Ir-Repubblika Dominikana, in-
Nikaragwa, l-Indoneżja, il-Malawi, il-Filippini, il-Ħonduras, il-Messiku, Kuba u ż-Żambja.
Min-naħa l-oħra, l-Unjoni rċeviet l-appoġġ: tan-Norveġja, l-Awstralja u n-New Zealand.
2 Id-dispożizzjonijiet imsemmija fid-dokument tar-Repubblika Dominikana jinkludu, fost 
oħrajn, l-istandardizzazzjoni tal-pakketti, il-projbizzjoni ta' elementi deskrittivi, il-
projbizzjoni tas-sigaretti rqaq, l-użu ġenerali tal-pakketti ġeneriċi (ippakkettjar 
sempliċi) u l-projbizzjoni tal-ingredjenti b'sustanzi għat-togħma.
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Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-użu tal-pakketti ġeneriċi ("ippakkettjar 
sempliċi"), li huma kkaratterizzati min-nuqqas ta' logo u identità viżwali ta' ditti, iqajmu 
diversi dubji dwar il-kompatibilità ġuridika tagħha mad-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet dwar il-
proprjetà intellettwali u l-protezzjoni tad-ditti.

Huwa xieraq li jitfakkar li ċerti pajjiżi terzi diġà implimentaw il-leġiżlazzjoni stretta ħafna 
dwar l-"ippakkettjar", bħall-Awstralja li riċentement adottat liġi li tobbliga l-użu tal-pakketti 
ġeneriċi, sabiex tnaqqas il-konsum tat-tabakk billi tneħħi l-attraenza tal-pakkett, filwaqt li 
ssaħħaħ l-impatt tal-messaġġ ta' saħħa1.

Barra minn hekk, l-Awstralja s'issa hija soġġetta ta' erba' appelli quddiem l-entità għas-
soluzzjoni tat-tilwim tad-WTO2. Fost id-dispożizzjonijiet imsemmija li magħhom ikunu 
inkompatibbli l-miżuri meħuda mill-Awstralja, hemm il-ftehim TRIPs, u b'mod speċjali l-
Artikolu 20 tiegħu li jipprevedi li "l-użu ta' ditta (...) ma jkunx ostakolat b'mod mhux 
ġustifikabbli minn preskrizzjonijiet speċjali, bħal pereżempju (...) l-użu b'mod li jagħmel 
ħsara lill-kapaċità li ssir distinzjoni bejn il-prodotti u s-servizzi ta' impriża u dawk ta' impriżi 
oħra".

B'mod parallel ma' dawn ir-rikorsi quddiem id-WTO, l-industrija tat-tabakk3 introduċiet ukoll 
rikorsi fil-qafas tal-mekkaniżmi ta' arbitraġġ internazzjonali dwar il-protezzjoni tal-
investiment kontra l-awtoritajiet Awstraljani - kif ukoll kontra l-Urugwaj, pajjiż li stabbilixxa 
wkoll miżuri restrittivi fuq l-ippakkettjar tas-sigaretti.

Minkejja li r-Rapporteur jirrikonoxxi l-interess, minħabba raġunijiet ta' saħħa pubblika, li 
parti sinifikanti tal-pakkett tkun koperta minn messaġġ ta' saħħa, hu jqis li jista' jkun utli u 
xieraq li d-ditti jkollhom il-libertà li jużaw l-identità viżwali tagħhom stess fl-ispazju li jibqa'.
Barra minn hekk, l-użu ġenerali tal-pakkett mingħajr logo u mingħajr identità viżwali, jista' 
jsaħħaħ ir-riskju tal-falsifikazzjoni u jwassal għal telf tad-dħul fiskali għall-Istati u żieda fil-
konsum tal-prodotti li jkunu aktar perikolużi peress li jkunu falsifikati.

Minkejja li l-proposta tal-Kummissjoni ma timponix b'mod formali l-użu tal-pakketti ġeneriċi, 
il-proposta tibqa' vaga rigward din il-kwistjoni billi pereżempju tawtorizza lill-Istati Membri 
jistabbilixxu dispożizzjonijiet aktar stretti dwar l-apparenza tal-pakketti. Barra minn hekk, hi 
tintroduċi fl-Artikolu 12, il-projbizzjoni tal-użu tal-elementi "jinkludu, iżda mhumiex limitati, 
għal kliem, simboli, ismijiet, marki kummerċjali, sinjali figurattivi jew sinjali oħrajn", li 
jikkostitwixxu l-identità viżwali ta' ditta.

                                               
1 L-Att dwar l-Ippakkettjar Sempliċi tat-Tabakk, adottat mill-Parlament Awstraljan fl-2011 u 
mdaħħal fis-seħħ f'Diċembru 2012.
2 Rikors introdott mill-Ukraina (Marzu 2012), il-Ħonduras (April 2012), ir-Repubblika 
Dominikana (Lulju 2012) u Kuba (Mejju 2013).
3 Speċjalment l-impriża Philip Morris.
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Ir-Rapporteur jixtieq ifakkar li, b'mod ġenerali, il-proposta tal-Kummissjoni tidher 
relattivament ibbilanċjata. Fir-rigward ta' ċerti dettalji ta' din il-proposta, ir-Rapporteur 
jippreferi jistenna li jsir jaf l-opinjonijiet differenti fi ħdan il-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali qabel ma jagħmel rakkomandazzjonijiet oħra.
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