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Suġġett: Petizzjoni 1659/2012, imressqa minn Svetla Kostadinova, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, f’isem l-Istitut Bulgaru għall-Ekonomiji tas-Suq, dwar proposta 
dwar ippakkjar ġeneriku għat-tabakk

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta targumenta li l-emenda proposta għad-Direttiva 2001/37/KE dwar il-prodotti 
tat-tabakk għandha tiġi eżaminata bir-reqqa, billi tingħata attenzjoni partikolari għall-
kwistjoni ta’ ppakkjar ġeneriku, fejn targumenta li l-miżuri proposti mhux se jsolvu l-
problemi iżda fil-fatt se jtellfu milli jintlaħaq l-objettiv u jimminaw il-kompetizzjoni tas-suq.

Hi targumenta wkoll li din il-politika tista’ toħloq preċedent dwar miżuri f’setturi oħra 
meqjusa li jiġġeneraw prodotti jew servizzi ‘dannużi’.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-petizzjonanta targumenta primarjament kontra l-introduzzjoni ta’ ppakkjar ġeneriku fir-
reviżjoni proposta tad-Direttiva 2001/37/KE (id-Direttiva dwar il-prodotti tat-tabakk - TPD). 
Ir-rapport mehmuż twettaq qabel l-adozzjoni tal-proposta mill-Kummissjoni (DĠ SANCO 
rċieva r-rapport fit-28 ta’ Novembru 2012) u għalhekk ma jindirizzax il-proposta attwali li 
qed tiġi nnegozjata fil-Kunsill u l-PE. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
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Il-Kummissjoni adottat proposta għal TPD riveduta fid-19 ta’ Diċembru 2012. L-adozzjoni 
kienet preċeduta minn analiżi bir-reqqa tal-impatti ekonomiċi, soċjali u fuq is-saħħa tal-miżuri 
ta’ politika. Ir-Rapport dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt li jikkumplimenta l-proposta tal-
Kummissjoni jipprovdi ħarsa ġenerali estensiva tal-evidenza li turi pereżempju li twissijiet 
grafiċi huma aktar effettivi minn twissijiet bil-kliem biss biex iqajmu kuxjenza dwar ir-riskji 
għas-saħħa tat-tabakk u jimmotivaw bidliet fl-imġiba. 

Il-proposta hija sforz ambizzjuż iżda bbilanċjat li jindirizza l-akbar theddida għas-saħħa li 
tista’ tiġi evitata fl-UE – il-konsum tat-tabakk – li huwa responsabbli għal kważi 
700 000 mewta fl-UE kull sena. F’termini ta’ saħħa pubblika, il-proposta għandha l-għan li 
tiskoraġġixxi ż-żgħażagħ milli jibdew ipejpu. F’dan ir-rigward il-Kummissjoni hija mħassba 
li 70 % tal-persuni li jpejpu jibdew jagħmlu dan taħt l-età ta’ 18-il sena u 94 % taħt l-età ta’ 
25 sena. Id-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar u l-ippakkjar għandhom l-għan primarju li 
jiżguraw li l-informazzjoni dwar is-saħħa tkun aktar ċara għall-konsumatur, b’mod li 
tiskoraġġixxi lin-nies milli jibdew ipejpu u tiffaċilita l-waqfien mit-tipjip. 

Il-proposta ma tipprevdix l-introduzzjoni ta’ ppakkjar ġeneriku fil-livell tal-UE, iżda 
tippermetti lill-Istati Membri jintroduċu ppakkjar ġeneriku. 

Konklużjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tintroduċix “ippakkjar ġeneriku” fil-livell tal-UE. Il-proposta, 
inklużi dawk il-kwistjonijiet relatati mal-ippakkjar tal-prodotti tat-tabakk, bħalissa qed tiġi 
nnegozjata fil-Kunsill u fil-Parlament Ewropew. Ir-riżultat finali ta’ dawn id-
deliberazzjonijiet għad irid jiġi ddeterminat. 


