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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0397/2006 imressqa mis-Sur Jean Tostain (Franċiż), f’isem l-Unjoni Ewropea 
ta’ dawk li ma jpejpux, dwar projbizzjoni totali tat-tipjip f’postijiet tax-xogħol 
magħluqa jew mgħottija pubbliċi jew privati fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, li huwa l-president ta’ l-Unjoni Ewropea ta’ dawk li ma jpejpux, 
jitlob l-appoġġ tal-Parlament Ewropew biex tiġi adottata u applikata leġiżlazzjoni fil-livell ta’ 
l-UE meħtieġa għall-projbizzjoni totali tat-tipjip f’postijiet tax-xogħol magħluqa jew 
mgħottija pubbliċi jew privati fl-Ewropa.  Dak li ressaq il-petizzjoni jitkellem favur il-jedd 
universali għal livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa (l-Artikolu 35 taċ-Charter Ewropew tal-
Dritijiet Fundamentali) u jqis li leġiżlazzjoni bħal din jekk tkun applikata fil-postijiet tax-
xogħol tista’ tistabbilixxi pass sinifikanti lejn strateġija globali biex tikkumbatti t-tipjip.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Settembru 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
taħt ir-Regola 192(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Dak li ressaq il-petizzjoni qed jidher f’isem assoċjazzjoni li qed titlob lill-Unjoni Ewropea 
biex tintroduċi regoli għall-ħarsien ta’ dawk li ma jpejpux mit-tipjip passiv. 

Il-Kummissjoni taqsam l-istess tħassib ta’ dak li ressaq il-petizzjoni rigward l-effetti ħżiena 
tat-tipjip fuq dawk li jpejpu u dawk li ma jpejpux. Li wieħed ikun espost għad-duħħan tat-
tabakk fl-ambjent li jkun fih għadu l-kaġun l-aktar mifrux ta’ morbożità u mortalità fl-Unjoni 
Ewropea, li jimponi spejjeż kbar fuq is-soċjetà  kollha.  Matul l-aħħar għoxrin sena, l-UE diġà 
adottat miżuri importanti favur ambjenti meħlusa mit-tipjip. 
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Il-qafas legali li jeżisti bħalissa diġà jistabbilixxi għadd ta’ obbligi għal min iħaddem biex 
iħares lill-ħaddiema milli jkunu esposti għal diversi riskji. Il-qafas tad-Direttiva 89/391/KEE 
dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema 
fuq ix-xogħol tobbliga lil min iħaddem, jimxi fuq dawn il-prinċipji ġenerali ta’ prevenzjoni:

- Li jevita r-riskji;
- Li jevalwa r-riskji li ma jistgħux ikunu evitati
- Li jikkumbatti r-riskji fejn ikunu;
- Li jadatta x-xogħol għall-individwu, speċjalment rigward l-għamla tal-postijiet tax-xogħol
- Li jiżviluppa politika koerenti ta’ prevenzjoni li tkopri kollox, fosthom it-teknoloġija, l-
organizzazzjoni tax-xogħol, eċċ
- Li jagħti priorità lill-miżuri ta’ protezzjoni kollettiva qabel il-miżuri ta’ protezzjoni 
individwali.
.
Għall-post tax-xogħol, id-Direttiva 89/654/KEE, u direttivi speċifiċi oħra fil-kuntest tal-qafas
tad-Direttiva 89/391/KEE, japplikaw ukoll u jistabilixxu ħtiġijiet speċifiċi minimi rigward is-
sigurtà u s-saħħa biex inaqqsu li l-ħaddiema jkunu esposti għad-duħħan tat-tabakk fl-ambjent 
tal-postijiet tax-xogħol magħluqa. 

Dan jipprovdi lill-Istati Membri b’bażi legali li fuqha jistgħu jittieħdu azzjonijiet biex iħarsu 
lill-ħaddiema mir-riskji għas-sigurtà u s-saħħa tagħhom minħabba li jkunu esposti għal livelli 
perikolużi ta’ duħħan tat-tabakk fl-ambjent li jkunu jaħdmu fih. 

Il-Kunsill irrakkomanda fl-2002 li l-Istati Membri “jipprovdu ħarsien biex wieħed ma jkunx 
espost għat-tabakk f’ambjent magħluq f’postijiet tax-xogħol, postijiet pubbliċi magħluqa u 
trasport pubbliku.”1 Minn dak iż-żmien sar hawn tendenza ċara biex isiru regolamenti aktar 
stretti kontra t-tipjip fl-Istati Membri kollha.

Barra minn hekk, kif jenfasizza tajjeb dak li ressaq il-Petizzjoni, il-Qafas ta’ Konvenzjoni 
dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk tammetti li l-evidenza xjentifika stabbiliet bla ebda dubju li l-
fatt li wieħed ikun espost għad-duħħan tat-tabakk jista’ jġib miegħu mewt, mard u diżabilità. 
Il-Konvenzjoni tobbliga lill-Partijiet tagħha biex jieħdu passi kontra li wieħed ikun espost 
għad-duħħan tat-tabakk f’postijiet tax-xogħol fuq ġewwa, fuq it-trasport pubbliku u f’postijiet 
pubbliċi fil-magħluq. L-UE saret parti sħiħa f’din il-Konvenzjoni f’Ġunju 2005. Biex tgħin 
lill-pajjiżi jissodisfaw dan l-obbligu, l-aħħar Konferenza tal-Partijiet taħt din il-Konvenzjoni 
ddeċidiet li tiżviluppa linji gwida dwar ambjenti ħielsa mit-tipjip. Il-Kummissjoni hija 
msieħba f’dan il-proċess.

Il-Kummissjoni taqbel li l-UE tista’ tagħmel aktar biex tnaqqas il-perikli tat-tipjip passiv. Fil-
ġejjieni qrib il-Kummissjoni bi ħsiebha toħroġ “Green Paper” dwar ambjenti ħielsa mit-tipjip, 
u li jkollha l-għan li tikkonsulta l-Parlament Ewropew, l-Istati Membri u dawk kollha li 
għandhom interess relevanti dwar l-aħjar mod kif isir progress biex tingħeleb il-problema tat-
tipjip passiv fl-Ewropa. Dan se jniedi dibattitu pubbliku miftuħ fil-livell ta’ l-UE dwar din il-
kwistjoni u r-riżultat ta’ dan id-djalogu se joħloq il-bażi għal aktar ħidma mill-Kummissjoni.

  
1 Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-2 ta’ Diċembru 2002 dwar il-prevenzjoni tat-tipjip u dwar inizjattivi biex 
itejbu l-kontroll fuq it-tabakk (Nru 2003/54/KE, ĠU L 22, 25.1.2003, p.31).
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