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Suġġett: Petizzjoni 1602/2008, imressqa minn Gennaro Sepe, ta’ nazzjonalità Taljana, 
f’isem il-kumpanija Paradise S.A.S. di Sepe Gennaro & C, dwar l-assenjazzjoni 
mill-ġdid tat-tabakkiera bħala ħwienet tax-xorb u viċi versa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jixtieq ikun jaf għaliex fl-Italja huwa ammissibbli li t-tabakkiera jiġu assenjati 
mill-ġdid bħala ħwienet tax-xorb, iżda mbagħad mhuwiex ammissibbli li l-ħwienet tax-xorb 
jerġgħu jsiru tabakkiera. Waqt li t-tabakkiera jeħtieġu li jkunu tal-inqas 200 metru ’l bogħod 
minn xulxin, ma jistax jingħad l-istess għall-ħwienet tax-xorb. Il-petizzjonant jargumenta li 
din ir-regola qiegħda tirriżulta f’kompetizzjoni inġusta fir-rigward tal-assenjazzjoni mill-ġdid 
tat-tabakkiera bħala ħwienet tax-xorb u viċi versa u jitlob li titneħħa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant jixtieq ikun jaf għaliex fl-Italja huwa ammissibbli li t-tabakkiera jiġu assenjati 
mill-ġdid bħala ħwienet tax-xorb, iżda mbagħad mhuwiex ammissibbli li l-ħwienet tax-xorb 
jerġgħu jsiru tabakkiera.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-punt ewlieni fil-każ preżenti huwa li l-leġiżlazzjoni Taljana tipprevedi distanzi minimi 
obbligatorji bejn il-ħwienet tat-tabakkiera. Għaldaqstant, operatur ekonomiku li jixtieq ibigħ 
prodotti tat-tabakk f’ħanut tax-xorb eżistenti huwa obbligat li jirrispetta d-distanzi minimi 



PE428.056v01-00 2/3 CM\789450MT.doc

MT

bejn żewġ tabakkiera, imposti mil-liġi, u mhux se jingħata permess li jbigħ prodotti tat-tabakk 
fil-każ li diġà hemm tabakkier stabbilit f’din id-distanza minima. Madankollu, ladarba ma 
teżistix distanza minima bejn il-ħwienet tax-xorb ordinarji, ħanut ġdid tax-xorb jista’ jinfetaħ 
irrispettivament minn kemm jinsab fil-viċin tiegħu ħanut tax-xorb diġà eżistenti.

Peress li l-kwistjoni li qajjem il-petizzjonant kienet fuq kollox fenomenu limitat għall-Italja, 
mingħajr l-ebda karattru transkonfinali reali u rilevanti, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-
awtoritajiet Taljani permezz tal-Proġett Pilota tal-UE1. 

L-awtoritajiet Taljani wieġbu li l-Istat għandu monopolju fuq il-bejgħ bl-imnut tat-tabakk, li 
jingħata bħala konċessjoni (għal ċertu perjodu ta’ żmien) lis-settur privat permezz tal-Uffiċċji 
Reġjonali tal-Ammistrazzjoni Awtonoma tal-Monopolji tal-Istat (Uffici Regionali 
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato). L-għan tagħhom huwa li jkollhom 
kontroll aħjar fuq il-punti tal-bejgħ bis-saħħa ta’ konċessjoni, flok proċedura sempliċi ta’ 
awtorizzazzjoni, li tista’ tikkawża żieda fl-għadd tat-tabakkiera.  

Il-leġiżlazzjoni msemmija ma jidhirx li hija diskriminanti: konċessjoni għall-bejgħ ta’ tabakk 
bl-imnut tista’ tingħata lill-operaturi Taljani u daqstant ieħor lil dawk ġejjin mill-UE.  

L-awtoritajiet Taljani jiġġustifikaw id-dispożizzjonijiet imsemmija b’raġunijiet ta’ importanza 
kbira b’rabta mas-saħħa pubblika permezz tal-kontroll strett tal-bejgħ tat-tabakk. Skont ir-
risposta tagħhom dan isir fil-kuntest usa’ tal-politika Komunitarja preżenti f’dan il-qasam, 
immirata biex tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex itejbu l-kontroll fuq it-tabakk u biex 
jirrendu inqas attraenti l-konsum ta’ tabakk.

Skont il-gvern Taljan, l-għan huwa li jitnaqqsu l-konsum tat-tabakk u l-inċidenza tat-tipjip 
minħabba żieda bla rażan tal-bejgħ. Il-miżura msemmija tifforma parti mill-politika Taljana 
dwar il-kontroll fuq it-tabakk, li tinkludi l-projbizzjoni ta’ ċerti metodi ta’ promozzjoni jew ta’ 
reklamar, il-politika tat-taxxa, l-obbligu tal-bejjiegħa tal-prodotti tat-tabakk li jaċċertaw 
ruħhom li x-xerrejja jkunu laħqu l-età minima stabbilita mil-liġi nazzjonali (l-Italja 
tikkunsidra l-possibilità li tbiddel l-età minima għax-xiri ta’ prodotti tat-tabakk minn 16 għal 
18-il sena), kampanji li jqajmu kuxjenza dwar ir-riskji għas-saħħa marbuta mat-tipjip eċċ. 

Peress li ċerti metodi ta’ bejgħ u distribuzzjoni tal-prodotti tat-tabakk (jiġifieri l-magni ta’ 
bejgħ awtomatiċi) jiffaċilitaw l-aċċess tat-tfal u ż-żgħażagħ għal dawn il-prodotti, l-
awtoritajiet Taljani, skont it-tagħrif li jinsab f’idejn il-Kummissjoni, impenjaw ruħhom 
f’reviżjoni tal-kundizzjonijiet li bihom jistgħu jitħaddmu l-magni ta’ bejgħ awtomatiċi li huma 
fil-pussess tat-tabakkiera (jiġifieri l-obbligu li kemm il-magni l-qodma kif ukoll dawk ġodda 
jitolbu karta tal-identità). 

Konklużjoni

Wara li kkunsidrat il-politika ġenerali f’livell Komunitarju kif ukoll f’dak nazzjonali, relatata 

                                               
1 Riċentement il-Kummissjoni laħqet ftehim ma’ għadd ta’ Stati Membri biex flimkien jaħdmu għat-titjib tal-veloċità u l-effiċjenza ta’ dan 
il-proċess ta’ skambju ta’ tagħrif u soluzzjoni tal-problemi permezz ta’ proġett pilota msejjaħ "EU Pilot".  Il-Kummissjoni għandha l-għan li 
tiżgura li ċ-ċittadini jirċievu risposta sħiħa mill-aktar fis permezz ta’ dan il-proċess, li jinvolvi skambju ta’ tagħrif ma’ awtoritajiet tal-Istati 
Membri bil-mezzi elettroniċi. Dan il-Proġett Pilota tal-UE jopera fuq il-bażi ta’ żmien massimu ta’ għaxar ġimgħat bħala perjodu ta’ 
skadenza.



CM\789450MT.doc 3/3 PE428.056v01-00

MT

mal-protezzjoni tas-saħħa pubblika kontra l-prodotti tat-tabakk, il-Kummissjoni ma tqisx 
xieraq li tkompli ssegwi dan il-każ billi twettaq investigazzjonijiet ulterjuri. 


