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Suġġett: Petizzjoni 1736/2012, imressqa minn Therese Misch, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar il-protezzjoni kontra l-effetti tat-tipjip

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tqis li l-miżuri Ewropej biex jipproteġu n-nies mill-effetti tat-tipjip mhux se 
jkunu effettivi. Temmen li miżuri bħal dawn għandhom ikunu diretti mhux lejn dawk li jpejpu 
iżda lejn l-industrija tat-tabakk. Pereżempju, il-petizzjonanta tqis li n-nikotina li tagħmlek 
dipendenti fil-prodotti tat-tipjip għandha tiġi pprojbita. Hija taħseb li l-industrija hija 
perfettament kapaċi tipproduċi prodotti ħielsa min-nikotina, iżda li l-industrija ma tixtieqx 
tagħmel dan, minħabba li qed ikun hemm qligħ kbir minn fuq dawk li jpejpu. Il-petizzjonanta 
stess ippruvat tieqaf tpejjep spejjeż tagħha, iżda ma rnexxilhiex, u tistaqsi għaliex terapiji biex 
wieħed jaqta’ l-alkoħol huma mħallsa mill-fondi tal-assigurazzjoni tas-saħħa iżda terapiji biex 
jgħinu lin-nies jieqfu mit-tipjip mhumiex. Il-petizzjonanta titlob biex ikun hemm approċċ 
aktar onest għall-problemi assoċjati mat-tipjip u biex il-problema tiġi indirizzata f’ras il-
għajn, fejn is-sors huwa l-industrija tat-tabakk.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
Il-Kummissjoni reċentement ressqet proposta għar-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-
Tabakk li għandha l-għan li tiffaċilita s-suq intern fil-prodotti kkonċernati u, fir-rigward tal-
protezzjoni tas-saħħa, li tnaqqas l-attrattività ta’ dawn il-prodotti u tiżgura li ċ-ċittadini jkunu 
informati b’mod adegwat dwar ir-riskji tas-saħħa marbuta mal-konsum tagħhom. 
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Fir-rigward tal-prodotti li fihom in-nikotina bħal terapiji ta’ sostituzzjoni tan-nikotina u 
sigaretti elettroniċi, il-proposta għandha l-għan li tarmonizza l-approċċ meħud mill-Istati 
Membri fir-rigward ta’ dawn il-prodotti, filwaqt li tiżgura li dawn jistgħu jiżviluppaw il-
potenzjal kollu tagħhom bħala prodotti għall-waqfien billi tagħmilhom soġġetti għall-qafas 
legali għall-prodotti mediċinali jekk il-limitu tan-nikotina jaqbeż ċerti limiti. B’hekk, fir-
rigward tal-protezzjoni tas-saħħa, il-proposta prinċipalment għandha l-għan li tevita ż-żieda 
fil-konsum tat-tabakk fost iż-żgħażagħ, u tiżgura li l-utenti eżistenti tal-prodotti tat-tabakk 
ikollhom alternattiva f’terapiji ta’ sostituzzjoni tan-nikotina regolati b’mod adegwat. Il-
proposta, inklużi dawk il-kwistjonijiet marbuta mal-prodotti li fihom in-nikotina, qed tiġi 
diskussa fil-Kunsill u l-Parlament Ewropew. L-eżitu finali ta’ dawn id-deliberazzjonijiet 
għadu mhux magħruf.  
Id-deċiżjonijiet dwar ir-rimborż tal-interventi tal-kura tas-saħħa jaqgħu prinċipalment taħt il-
kompetenza tal-Istati Membri. 

Konklużjoni
Il-Kummissjoni temmen li l-proposta tagħha għar-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-
Tabakk tipprovdi dispożizzjonijiet regolatorji adegwati li jkopru prodotti tat-tabakk u prodotti 
li fihom in-nikotina. 


