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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-fatt li t-tipjip għandu effetti dannużi fuq is-saħħa tal-bniedem ma jistax jiġi miċħud. It-
tabakk huwa l-fattur ewlieni għar-riskju tal-kanser. In-nikotina għandha tossiċità 
kardjovaskulari. Skont id-WHO, kull sena, fid-dinja jkun hemm 5 miljun mewta prematura 
minħabba t-tipjip. Il-Kummissjoni ssemmi li fl-Unjoni jkun hemm 700 000 mewta prematura 
fis-sena. Fl-1999, il-Kummissjoni kienet stmat li l-vittmi tat-tipjip kienu 500 000 fis-sena.

Aktar minn għaxar snin wara l-aħħar qafas komunitarju dwar il-bejgħ tal-prodotti tat-tabakk, 
il-konsum ma naqasx b'mod radikali. Skont nota tal-biblijoteka tal-PE, fl-2012 kienu ġew 
ikkonsmati 576 biljun sigarett fl-UE, qabża fil-konsomazzjoni ta' 100 biljun f'5 snin. Minkejja 
l-projbizzjoni tat-tipjip kważi ġenerali fil-postijiet pubbliċi, il-konsum tat-tabakk għamel 
progress speċjalment fost iż-żgħażagħ u n-nisa. Filwaqt li inqas minn 30 % tal-Ewropej huma 
dipendenti fuq it-tabakk, kważi 50 % tan-nies bejn it-18 u l-35 sena jpejpu. Agħar minn hekk, 
37 % tal-adolexxenti bejn il-11 u l-15-il sena jaqaw għall-prodotti tat-tabakk. Tgħid hija l-
attraenza tal-projbizzjoni? 

Ir-rekwiżiti tas-saħħa pubblika jwasslu lill-awtoritajiet internazzjonali u nazzjonali biex 
isaħħu l-ġlieda kontra t-tipjip. Madankollu l-projbizzjoni tal-konsum tat-tabakk ma hija 
prevista mkien għax twassal immedjatament għat-twelid ta' suq illeċitu b'firxa wiesgħa, rigal 
għall-kriminalità organizzata li diġà investiet ħafna fil-kuntrabandu u l-iffalsifikar. 

Is-suq tat-tabakk huwa settur ekonomiku sinifikanti b'madwar 50 000 impjieg fil-qasam tal-
produzzjoni u aktar minn 200 000 fil-qasam tad-distribuzzjoni. Anki jekk l-agrikoltura 
Ewropea ma tkoprix aktar minn 5 % tal-bżonnijiet f'tabakk mhux trattat, madwar 90 000 
agrikoltur għandu minnu sors ta' dħul. L-istudju ċitat mill-PE jikkalkula li l-valur totali tas-
suq Ewropew tat-tabakk fl-2012 kien ta' 136,5 biljun euro, u dan jinkludi d-dħul tad-dazji u 
tat-taxxi ta' madwar 79 biljun euro għall-Istati Membri, li wieħed jista' jgħid huma l-
benefiċjarji ewlenin tat-tipjip.

F'dan il-kuntest wieħed isaqsi l-mistoqsija dwar l-oppożizzjoni bejn il-libertà individwali u r-
responsabilità tas-soċjetà. Il-Kummissjoni tidher li tirrikonoxxi d-dritt għall-adulti li jpejpu s-
sigarri, is-sigarilli u t-tabakk tal-pipa, li huma suġġetti għal skrutinju inqas aħrax mis-sigaretti 
u t-tabakk tal-brim, prodotti meqjusa aktar attraenti għaż-żgħażagħ. Wara s-seklu 16 u 
Paracelse, aħna nafu li "kollox huwa velenu" u li "hija biss id-doża li tagħmel xi ħaġa mhux 
velenuża". Filwaqt li l-bniedem huwa mortali, il-filosofija dominanti hija dik li jitnaqqas ir-
riskju. B'dan il-mod qed jiżdiedu r-riklami kontra l-konsum tal-alkoħol, iz-zokkor, il-melħ, il-
laħam, il-prodotti industrijali u l-"junk food". Fl-istess ħin l-istennija tal-għomor qed tiżdied 
fl-UE kollha fejn l-ambizzjoni aħħarija tas-soċjetà tidher li hija waħda fejn persuna tmut xi 
darba b'saħħitha!

Madankollu, il-protezzjoni neċessarja għal dawk li ma jpejpux, u r-rapporteur għal opinjoni 
huwa wieħed minn dawk li qatt ma pejjep, timplika azzjoni b'saħħitha kontra t-tipjip passiv, u 
politika li toffri mezzi effikaċi għall-waqfien mit-tipjip. Il-prijorità tibqa' l-prevenzjoni tat-
tipjip, b'mod partikolari fost l-adolexxenti. 

Il-proposta tal-Kummissjoni tfittex li tiġġieled l-attraenza tat-tabakk billi żżid u tespandi r-
riklami tas-saħħa fuq il-pakketti, billi dawn tal-aħħar jiġu kollha standardizzati. Madankollu, 
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il-Kummissjoni ma tiġġustifikax kif l-istandardizzazzjoni tal-prodotti tat-tabakk tista' tnaqqas 
il-konsum, b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ. Din l-istandardizzazzjoni eċċessiva ma tkunx 
fl-interess tal-erba' gruppi kbar li jaqsmu bejniethom 90 % tas-suq Ewropew?

L-abbozz tad-direttiva fih 16-il artikolu li jagħti lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 
ddelegati li ta' spiss jittrattaw l-elementi essenzjali ta' din il-leġiżlazzjoni. Din tidher 
eċċessiva. Il-Kummissjoni tipproponi li tippubblika, f'mhux aktar tard minn ħames snin, 
rapport dwar l-applikazzjoni tad-direttiva l-ġdida, "akkumpanjata mill-proposti kollha ta' 
emenda" li jitqiesu neċessarji. Dan ir-rapport, u l-proposti ta' emenda, jistgħu jiġu antiċipati, 
billi tiġi evitata wkoll ristrutturazzjoni kontinwa tad-direttiva permezz ta' bosta atti ddelegati li 
ħafna drabi jkunu fix-xifer tal-konformità mal-liġi Ewropea.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr
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Adattament marbut ma' dak dwar il-konċentrazzjonijiet ta' referenza.

L-objettiv tad-direttiva huwa li tiġġieled it-tipjip. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni qed 
tipprova timponi l-fatt li s-sigaretti jkollhom "togħma ta' tabakk". Għaliex trid timponi fuq il-
konsumaturi adulti dan il-limitu meta huma infurmati għal kollox dwar ir-riskji li jinsabu 
fihom filwaqt li jkomplu jpejpu?

Emenda 2
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) 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għaliex trid tillimita l-għażla tal-konsumaturi adulti u infurmati?

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 37
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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.

imħassar

Or. fr

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-Kummissjoni għandha timmonitorja 
l-iżviluppi u tippreżenta rapport ħames
snin wara d-data tat-trapożizzjoni ta' din id-
Direttiva, sabiex jiġi vvalutat jekk humiex 
meħtieġa emendi għal din id-Direttiva.

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

Or. fr

Emenda 5
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’aroma karatterizzanti jekk jiġi 
xjentifikament pruvat li l-addittiv 
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ikkonċernat iżid il-ħsara tal-prodott.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-raġuni tal-Kummissjoni li trid tipprojbixxi ċerti prodotti minħabba l-aroma karatterizzanti 
tagħhom tmur kontra l-għażla tal-konsumaturi adulti u infurmati. Aroma partikolari ma tistax 
tiġi pprojbita ħlief f'każ ta' ħsara xjentifikament pruvata.

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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 ikunu 
adottati skont il-proċedura ta' 
eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 21.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni trid tieħu d-drittijiet li jridu jibqgħu f'idejn il-koleġiżlaturi.

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3
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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.

imħassar

Or. fr

Emenda 8
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 75 % tal-erja esterna tal-wiċċ ta’ 
quddiem u ta’ wara tal-pakkett individwali 
u kwalunkwe ppakkjar estern, billi nofs 
dan il-wiċċ jintuża għall-informazzjoni 
rigward il-waqfien tat-tipjip;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi miġġieled b'mod effikaċi t-tipjip, mhux biżżejjed li jiġu infurmati dwar ir-riskji li 
jinsabu fihom in-nies li jpejpu, imma huwa imperattiv li jingħataw it-toroq u l-mezzi li bihom 
jeħilsu mit-tipjip.

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhijiex il-forma tal-pakkett li ħolqot id-dipendenza. Jekk id-dimensjonijiet u l-forma tal-
kontenuti tal-prodotti tat-tabakk jiġu armonizzati wisq, il-Kummissjoni tasal biex toħloq suq 
bla valur li jelimina l-manifatturi żgħar, filwaqt li fl-aħħar mill-aħħar iservi ta' profitt għall-4 
gruppi kbar li diġà jaqsmu bejniethom 90 % tas-suq Ewropew.

Emenda 10
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 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;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bix-xewqa tagħha li tagħmel it-twissijiet uniformi saħansitra fl-għażla tal-karattri mill-
pulizija, il-Kummissjoni esaġerat.

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) imdawra minn burdura sewda ġewwa l-
wiċċ riżervat għall-kliem tat-twissija.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għalfejn dan il-biżibilju dettalji?

Emenda 12
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.

imħassar

Or. fr

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr
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Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Emenda 15
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. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma fiha l-ebda ġustifikazzjoni għal din l-istandardizzazzjoni 
totali tal-ippakkjar individwali. Il-manifatturi kollha jridu jibqgħu liberi fil-preżentazzjoni tal-
prodott tagħhom, sakemm jirriżervaw 75 % tal-wiċċ għall-kontenut tat-twissijiet u l-
informazzjoni meħtieġa mid-direttiva.
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Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara "ġustifikazzjoni qasira"

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mhux aktar tard minn ħames snin mid-
data speċifikata fl-Artikolu 25 paragrafu 1, 
il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Mhux aktar tard minn tliet snin mid-data 
speċifikata fl-Artikolu 25 paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. fr

Emenda 20
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 - paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Qabel il-pubblikazzjoni ta' dan ir-
rapport, akkumpanjat minn proposti ta' 
emenda eventwali tad-direttiva preżenti, 
il-Kummissjoni ma tistax tuża s-setgħat li 
ngħatawlha minn din ħlief f'każ ta' 
adattament tad-direttiva għal evidenzi 
xjentifiċi ġodda.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati bidliet leġiżlattivi ta' spiss wisq, li jġiegħlu lill-Istati jadattaw 
kontinwament il-leġiżlazzjoni tagħhom, il-Kummissjoni hija meħtieġa ma tużax is-setgħat li 
ngħatawlha ħlief għal każijiet ta' bżonn assolut, appoġġjati minn provi xjentifiċi evidenti.


