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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0137/2009, imressqa minn Jürgen Gose, ta’ nazzjonalità
Ġermaniża, dwar il-projbizzjoni tat-tipjip fil-lukandi u stabbilimenti ta’ 
forniment tal-ikel

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant juri t-tħassib tiegħu dwar konformità mal-projbizzjoni tat-tipjip fil-lukandi u l-
istabbilimenti ta’ forniment tal-ikel fil-Ġermanja, b’mod partikolari fil-Bavarja. Huwa jgħid li 
l-konformità mar-regola rigward zoni separati tat-tipjip qed tiġi applikata fi ftit każijiet biss 
għax, f’ħafna stabbilimenti, il-kmamar jinfdu. Jirreferi wkoll għan-nuqqasijiet fl-immoniterjar 
u l-kontroll tal-projbizzjoni u jitlob lill-UE biex tagħmel rappreżentazzjonijiet fis-sod lill-
Istati Membri rigward il-protezzjoni ta’ dawk li ma jpejpux.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Mejju 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.

Kuntrarju għal dak li qal il-petizzjonant, għal issa ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE li 
tobbliga lill-Istati Membri jadottaw u jimplimentaw regolamenti komprensivi dwar il-ħelsien 
mid-dħaħen tat-tipjip. Apparti mil-leġiżlazzjoni eżistenti fil-qasam tas-saħħa u tas-sigurtà fuq 
il-post tax-xogħol, l-isforzi tal-Kummissjoni jiffukaw fuq il-ħolqien ta’ kuxjenza fir-rigward 
tar-riskji tad-dħaħen ambjentali kif ukoll fuq l-inkoraġġiment ta’ azzjoni min-naħa tal-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni, b’mod konsistenti ffavoriet liġijiet komprensivi għall-ħelsien mid-
dħaħen tat-tipjip mingħajr eżenzjonijiet bħala l-uniku mezz ta’ protezzjoni sħiħa mir-riskji 
tad-dħaħen tat-tipjip fl-arja u bħala s-soluzzjoni li hija wkoll l-irħas u l-aktar faċli biex tiġi 
infurzata.
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F’Jannar 2007 l-Kummissjoni ppubblikat Green Paper intitolata “Lejn Ewropa ħielsa mid-
dħaħen tat-tabakk: għażliet politiċi fuq livell tal-UE”1 u nediet konsultazzjoni pubblika 
wiesgħa dwar l-aħjar mod ta’ kif tista’ tippromwovi ambjenti ħielsa mid-dħaħen fl-UE.  Ir-
riżultat tal-konsulatzzjoni wera appoġġ pubbliku wiesa’ għal politika komprensiva dwar il-
ħelsien mid-dħaħen tat-tipjip u għal iktar azzjoni tal-UE f’dan il-qasam. Din l-orjentazzjoni 
ngħatat appoġġ sħiħ mill-Parlament Ewropew fir-Riżoluzzjoni sussegwenti tiegħu.

Fit-30 ta’ Ġunju 2009 l-Kummissjoni adottat proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
dwar ambjenti ħielsa mid-dħaħen li jikkawża t-tipjip sabiex tgħin u tappoġġja iktar l-isforzi 
nazzjonali li għandhom l-għan li jipproteġu liċ-ċittadini, b’mod aħjar, mir-riskji tad-dħaħen 
tat-tabakk.  

Flimkien ma’ dan, fid-19 ta’ Diċembru 2008, il-Kummissjoni nediet l-ewwel stadju ta’ 
konsultazzjonijiet mal-organizzazzjonijiet tal-UE ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema dwar il-
ħtieġa li jkun hemm miżuri addizzjonali, leġiżlattivi jew inkella nonleġiżlattivi, li jipproteġu 
lill-ħaddiema mir-riskju li jiġu esposti għat-tabakk fuq il-post tax-xogħol. Il-Kummissjoni li 
jmiss se tikkunsidra azzjoni possibbli f’dan il-qasam.  Kif issemma fuq, għandu jiġi enfasizzat 
li bosta direttivi tal-UE diġà jeżistu fil-qasam tas-saħħa u tas-sigurtà waqt ix-xogħol. Id-
Direttiva ta’ Qafas 89/391/KEE tkorpi ir-riskji kollha tal-ħaddiema u, flimkien ma’ dan, 
għadd ta’ hekk imsejħa direttivi “individwali” jistipulaw rekwiżiti minimi għal ċerti riskji 
speċifiċi li jinkludu wkoll ċerti dispożizzjonijiet li jipproteġu lill-ħaddiema mid-dħaħen tat-
tabakk fl-arja (e.g. Direttivi 89/654/KEE (dwar il-postijiet tax-xogħol), 92/57/KEE (dwar il-
postijiet ta’ kostruzzjoni), 92/91/KEE u 92/104/KEE (it-tnejn li huma dwar l-industriji għall-
estrazzjoni tal-minerali), 2004/37 (dwar il-karċinoġeni u l-mutaġeniċi), 83/477/KEE (dwar l-
asbestos), 92/85/KEE (dwar il-ħaddiema tqal)). Skont it-Trattat, l-Istati Membri għandhom 
permess jintroduċu miżuri iktar stretti minn dawk previsti fid-Direttivi.

F’livell internazzjonali, il-Konvenzjoni ta’ Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar 
il-Kontroll tat-Tabakk (FCTC) tobbliga lill-Partijiet kollha jipprovdu protezzjoni mill-
esponiment għad-dħaħen tat-tabakk f’kull post pubbliku fil-magħluq, post tax-xogħol u 
trasport pubbliku. F’Lulju 2007 t-tieni Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni adottat linji 
gwida dwar l-ambjenti ħielsa mid-dħaħen tat-tipjip li fformulaw l-“istandard tad-deheb” li 
kull gvern għandu jagħmel l-għalmu tiegħu biex jikseb.2

Il-biċċa l-kbira tal-petizzjoni tirreferi għal nuqqasijiet fl-infurzar tad-dispożizzjonijiet eżistenti 
dwar il-ħelsien mid-dħaħen tat-tipjip, b’mod partikolari, fil-Bavarja. Il-Kummissjoni tħeġġeġ
li jkun hemm applikazzjoni stretta tal-leġiżlazzjoni nazzjonali f’dan il-qasam mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, f’konformità mal-linji gwida tal-FCTC.

Il-Kummissjoni tqis li l-kwistjoni mqajma mill-Petizzjoni hija waħda importanti minħabba li 
l-infurzar konsistenti tar-regoli eżistenti huwa essenzjali biex tirnexxi politika ta’ kontroll tat-
tabakk. Minkejja dan, il-petizzjoni ma għandha l-ebda element li jista’ jissuġġerixxi nuqqas 
ta’ konformità mal-liġi Komunitarja eżistenti. 

                                               
1http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_mt.pdf  
2 http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf


