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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1813/12 imressqa minn Krisztian Pifko, ta’ ċittadinanza Ungeriża, 
b’2857 firma onlajn, dwar ir-restawr tal-kummerċ ħieles tal-likwidi tas-
sigaretti elettroniċi fl-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-fatt li l-uffiċjali doganali Ungeriżi, fuq kmand tas-Segretarjat 
Statali għall-Kura tas-Saħħa tal-Ministeru tar-Riżorsi Umani tal-Ungerija, żammew u qabdu 
prodotti ta’ sigaretti elettroniċi. Dan sar mingħajr tibdil fil-liġi applikabbli u wara li għal 
żmien twil tħalla li jsir il-kummerċ ħieles ta’ dawn l-istess prodotti. Il-petizzjonant jallega li 
dan l-att jikser il-prinċipji tal-liġi tal-UE (il-moviment liberu tal-prodotti u s-servizzi) peress li 
dan ipoġġi lill-operaturi tas-suq lokali f'pożizzjoni sekondarja minħabba li dawn il-prodotti 
jistgħu jinkisbu faċilment minn pajjiżi oħra. Huwa jitlob lill-PE biex jinvestiga l-legalità tal-
azzjoni mill-awtoritajiet statali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta' Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Diċembru 2013

Bħalissa, il-prodotti li fihom in-nikotina huma suġġetti għal-leġiżlazzjonijiet differenti fl-Istati 
Membri. Skont l-informazzjoni tal-Kummissjoni, l-Ungerija tqis il-prodotti li fihom in-
nikotina b'livelli ta' nikotina ogħla minn 1,5 mg ta' nikotina għal kull unità, li ma fihomx 
estratt ta' tabakk, u/jew li huma ppreżentati bħala trattamenti ta' waqfien, bħala prodotti 
mediċinali 'fil-funzjoni', hekk kif definit fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2001/83/KE dwar il-
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kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem1. Is-
sigaretti elettroniċi li fihom in-nikotina (li l-maġġor parti aktarx li huma 'l fuq mil-limitu ta' 
1,5 mg) jidhru fil-fatt li huma meqjusa mill-Ungerija bħala prodotti mediċinali fil-funzjoni, li 
għandhom ikunu awtorizzati skont id-Direttiva 2001/83/KE.

Preżentement, huma l-Istati Membri, li qegħdin jaġixxu taħt is-superviżjoni tal-qrati, li 
għandhom jiddeċiedu liem reġim legali għandu jiġi applikat għall-klassifikazzjoni tal-prodotti 
li fihom in-nikotina, bħal m'huma is-sigaretti elettroniċi2. B'hekk hija barra mill-ambitu ta' 
diskrezzjoni tal-Kummissjoni li tintervjeni. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0067:EN:PDF

2 C-109/12 - Laboratoires Lyocentre, paragrafi 42, 45, 47. [2013] għadu mhuwiex ippubblikat.


