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Petizzjoni 0416/2006 minn Krzysztof Andruszkiewicz (Pollakk), f’isem British American 
Tobacco Polska SA, dwar konsegwenzi negattivi għall-industrija tat-tabakk fil-Polonja 
ta’ Artikolu 3 tad-Direttiva 2001/37/KE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-konsegwenzi negattivi għall-
industrija tat-tabakk fil-Polonja ta’ Artikolu 3 tad-Direttiva 2001/37/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Ġunju 2001 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti 
u dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar il-manifattura, preżentazzjoni u 
bejgħ ta’ prodotti tat-tabakk. Dak li ressaq il-petizzjoni hu tal-fehma li jekk id-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-artikolu jseħħu, dan jirriżulta f’ċaqliq kbir ta’ impjiegi għal pajjiżi 
terzi. F’dan il-każ huwa jirreferi għall-għeluq ta’ numru ta’ negozji f’diversi pajjiżi ta’ l-UE, u 
jikkunsidra li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva qegħdin f’kunflitt ma’ Artikolu 127(2) tat-
Trattat tal-KE, li jiddikkjara li l-objettiv ta’ livell għoli ta’ impjieg għandu jiġi kkunsidrat fil-
formulazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ l-attivitajiet u l-policies tal-Komunità. Għalhekk huwa 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li Artikolu 3 jitħassar mid-Direttiva.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit 28 ta’ Settembru 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond ir-Regola 192(4).

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

Dak li ressaq il-petizzjoni jikkunsidra li kien hemm telf ta’ impiegi minħabba l-limiti massimi 
għal qatran, nikotina u monossidu tal-karbonju stabbiliti minn Artikolu 3 ta’ Direttiva 
2001/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-manifattura, preżentazzjoni u bejgħ 
ta’ prodotti tat-tabakk. Il-Petizzjoni qed titlob li temenda Artikolu 3 tad-Direttiva biex 
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tippermetti l-manifattura ta’ prodotti ta’ tabakk destinati għal pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea li 
taqbeż dawk il-limiti stabbiliti f’Artikolu 3 tad-Direttiva. 

L-ogħla limiti għal sustanzi tossiċi f’sigaretti manifatturati fil-Komunità Ewropea, iżda 
esportati mill-Komunità Ewropea ġew osservati bl-akbar reqqa fil-proċess ta’ kodeċiżjoni fit-
tħejjija tad-Direttiva. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill finalment iddeċidew li għall-
esportazzjonijiet japplikaw l-istess limiti bħal dawk tas-suq intern (10mg għal qatran, 1mg 
għan-nikotina, 10mg għal monossidu tal-karbonju, għal kull sigarett).

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill iddeċidew li jikkonċedu arranġament tranżizzjonali sa l-1 
ta’ Jannar 2007 biex jiffaċilitaw l-adattament għall-industrija biex tibdel l-ispeċifikazzjonijiet 
tal-prodott.

Id-deċiżjoni biex jiġu applikati l-istess limiti għall-fabbrikazzjoni fl-UE u għall-
esportazzjonijiet kienet l-aktar ibbażata fuq il-bżonn li tiġi protetta s-saħħa u biex jiġi evitat l-
abbuż fis-suq intern. Dawn ir-raġunijiet ma nbidlux.

Barra dan, l-UE saret parti sħiħa fil-Qafas tal-Konvenzjoni fuq il-Kontroll tat-Tabakk ta’ l-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (FCTC) li sa issa ġiet ratifikata minn 130 pajjiż madwar id-
dinja. Il-Konvenzjoni tobbligana biex niżviluppaw policies globali biex nevitaw u nnaqqsu l-
konsum tat-tabakk billi, per eżempju, nirregolaw il-kontenuti u l-emissjonijiet tal-prodotti tat-
tabakk.

Il-Kummissjoni fil-preżent m’għandhiex intenzjoni li tipproponi emenda għal Artikolu 3 tad-
Direttiva.
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