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Suġġett: Petizzjoni 1874/2012 imressqa minn Karla Kamp, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, li tikkonċerna l-inizjattivi tal-Parlament Ewropew kontra t-
tipjip

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tesprimi biżgħat li r-riżultat tar-reviżjoni tad-direttiva dwar it-tabakk se jkun 
li l-prodotti jiġu kklassifikati bħala drogi letali u li s-sigaretti tal-mentol u dawk irqaq jiġu 
projbiti. Il-petizzjonanta, li hija stess tpejjep, ma tifhimx għaliex l-UE għandha tfittex li ma 
tħallihiex tpejjep sigaretti ta’ dan it-tip. Waqt li hija konxja mill-konsegwenzi dannużi, hija 
tal-opinjoni li d-deċiżjoni li wieħed ipejjep jew ma jpejjipx hija waħda personali, u tirrimarka 
li prodotti u stil ta’ ħajja oħra li huma ta’ ħsara bl-istess mod mhumiex soġġetti għal 
dispożizzjonijiet legali tant stretti daqs dawk dwar it-tabakk u t-tipjip. Hija ssostni li miżuri 
regolatorji inflessibbli ta’ din in-natura se jwasslu għall-kollass tal-ekonomija tas-suq u tqis li 
dawk li jpejpu jsofru minn diskriminazzjoni u ksur tad-drittijiet individwali tagħhom. Hija 
tikkonkludi li, f’dan il-każ, l-UE qiegħda tesaġera fil-ħarsien taċ-ċittadini tagħha.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta' Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Ottubru 2013

Il-proposta tal-Kummissjoni ta' Diċembru 2012 dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-
Prodotti tat-Tabakk hi bbażata fuq l-Artikolu 114 tat-Trattat u hi ġġustifikata biex tindirizza n-
nuqqasijiet tas-suq intern għal prodotti tat-tabakk. Minn perspettiva ta' saħħa, l-enfasi 
ewlenija hi fuq il-protezzjoni taż-żgħażagħ. 70 % ta' dawk li jpejpu bdew taħt l-età ta' 18-il 
sena u konsumaturi li laħqu l-età ta' 24 sena hemm inqas ċans statistikament li dawn jibdew 
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ipejpu. Ir-riskju huwa li hu aktar faċli biex wieħed jibda jpejjep milli jieqef meta dan ikun sar 
vizzju. Fi kliem ieħor, minn perspettiva ta' saħħa, l-għan ewlieni hu li jiskoraġġixxi liż-
żgħażagħ milli jibdew ipejpu. Hu għalhekk li din il-proposta tikkonċentra fuq "prodotti ta' 
inizjazzjoni", eż. is-sigaretti rqaq għal tfajliet żgħar jew sigaretti b'togħma qawwija bħas-
sigaretti tal-mentol. 

Ovvjament il-kontroll tat-tabakk jista' jintlaħaq permezz ta' miżuri oħrajn, eż. żidiet fit-taxxi 
jew leġiżlazzjoni fuq ir-reklamar. Iżda dan ma jfissirx li l-miżuri proposti mhumiex effettivi, 
kif fil-fatt turi l-evidenza minn ġurisdizzjonijiet oħra minn madwar id-dinja.

Konklużjoni

Meta wieħed jieħu kont li l-proposta leġiżlattiva qed tkun diskussa bħalissa fil-Kunsill u l-
Parlament, il-Kummissjoni m'għadhiex f'pożizzjoni li tassisti lill-petizzjonanta. Fi kwalunkwe 
każ il-Kummissjoni tqis li l-miżuri proposti huma proporzjonati. 


