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Suġġett: Petizzjoni 0155/2013, imressqa minn Clive Bates, ta’ ċittadinanza Brittanika, 
dwar it-tmiem tal-projbizzjoni tal-isnus (tabakk għall-użu orali) barra mill-
Isvezja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li d-Direttiva 92/41/KEE dwar l-ittikkettar tat-tabakk ipprojbixxiet il-
bejgħ tat-tabakk għall-użu orali (snus) barra mill-Isvezja anki jekk dan il-prodott għandu 
impatt pożittiv fuq is-saħħa ta’ dawk li jużawh. Dan jintuża minn nies li huma determinati li 
jieqfu mit-tipjip u li jużawh bħala sostitut għas-sigarett. Huwa jsostni li l-proposta tal-
Kummissjoni sabiex tiġi riveduta d-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk tipperpetwa din il-
projbizzjoni, li hi bbażata fuq provi tal-benefiċċji għas-saħħa pubblika li huma inadegwati, 
preġudikati u qarrieqa. Jitlob lill-PE sabiex jintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Il-projbizzjoni tat-tabakk għall-użu orali (snus) fl-UE ġiet introdotta fl-1992 biex tiżgura 
funzjonament xieraq tas-Suq Intern waqt li fl-istess ħin iżżomm livell għoli ta’ protezzjoni 
tas-saħħa. F’dak l-istadju, tliet Stati Membri kienu diġà pprojbixxew l-isnus. Ir-raġuni għall-
projbizzjoni tal-isnus fl-1992 kienet biex twaqqaf iż-żieda fil-konsum ta’ prodott ta’ ħsara 
għas-saħħa li kien ġdid għas-swieq tal-Istati Membri u kien meqjus partikolarment attraenti 
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għaż-żgħażagħ. Il-projbizzjoni tat-tabakk għall-użu orali saret taqa’ taħt l-Artikolu 8 tad-
Direttiva 2001/37/KE.

Il-projbizzjoni tat-tabakk għall-użu orali ġiet iddikjarata valida mill-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja fis-sentenza tagħha tal-14 ta’ Diċembru 2004 (il-Każ C-210/03). Il-Qorti 
kkonfermat li l-projbizzjoni kienet proporzjonata mal-objettiv tal-protezzjoni tas-saħħa. Fis-
sentenza tagħha l-Qorti għamlet referenza għall-informazzjoni xjentifika disponibbli għal-
leġiżlatura tal-Komunità fiż-żmien tal-adozzjoni tad-Direttiva. 

L-effetti dannużi għas-saħħa tat-tabakk għall-użu orali (snus) u prodotti tat-tabakk oħrajn li 
ma jitpejpux ġew ikkonfermati mill-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji Emerġenti għas-Saħħa 
u dawk Identifikati Riċentement (SCENIHR) fis-6 ta’ Frar 20081. Il-Kumitat ikkonkluda li l-
prodotti tat-tabakk li jitpejpux kollha fihom sustanzi karċinoġeniċi, minkejja li f’livelli 
differenti, u huma assoċjati ma’ għadd ta’ effetti ħżiena għas-saħħa. Ikkonkluda wkoll li t-
tabakk li ma jitpejjipx, fil-forom kollha tiegħu, jista’ jikkawża l-kanċer, iżid ir-riskju ta’ mewt 
wara infart kardijaku u jagħmlek dipendenti.  

Il-Kummissjoni hija konxja li l-livell tas-sustanzi karċinoġeniċi fl-isnus tnaqqas matul dawn l-
aħħar żewġ deċennji. Dan ifisser li l-effetti ħżiena għas-saħħa tal-isnus jistgħu jvarjaw minn 
dawk ta’ prodotti tat-tabakk tradizzjonali oħrajn li jitpejpu jew ma jitpejpux. Madankollu ma 
jfissirx li l-isnus huwa prodott sikur jew li ma jagħmilx ħsara. Barra minn hekk, l-isnus u 
prodotti tat-tabakk oħrajn li ma jitpejpux jistgħu wkoll jiffaċilitaw il-bidu tal-użu tan-nikotina 
fost iż-żgħażagħ u dawk li ma jpejpux u jdgħajfu l-politiki ta’ waqfien mit-tipjip, peress li tali 
prodotti jistgħu jintużaw f’postijiet pubbliċi fejn it-tipjip mhuwiex permess. Għaldaqstant, 
jeħtieġ li dawn il-prodotti ma jiżdiedux lil hinn mill-użi u s-swieq tradizzjonali tagħhom.

Konklużjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva tal-UE dwar il-Prodotti tat-Tabakk ġiet 
diskussa mil-leġiżlaturi (il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri) matul l-2013 u nstab 
qbil fl-ewwel qari f’Diċembru 2013. Dan il-qbil, li jżomm il-projbizzjoni tal-isnus, għandu 
jiġi fformalizzat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill tal-Ministri matul ir-rebbiegħa tal-
2014, bil-għan li d-Direttiva l-ġdida tal-UE tidħol fis-seħħ fl-ewwel nofs tal-2014.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf


