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Suġġett: Petizzjoni 0997/2009, imressqa minn Martin Eschenberg, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar bidla fil-pjanijiet biex jitwaħħlu ritratti ta’ twissija fuq pakketti 
tas-sigaretti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li l-pjanijiet biex jitwaħħlu ritratti ta’ twissija fuq pakketti tas-sigaretti 
bħala deterrent għandhom jitbiddlu. Jemmen li t-twaħħil ta’ ritratti bħal dawn fuq pakketti li 
jintremew b’mod traskurat fit-toroq jista’ jikser il-liġijiet dwar il-protezzjoni tat-tfal. Jekk il-
pjanijiet jitkomplew, ikun ifisser li huwa ma jkunx jista’ jħalli lit-tfal tiegħu jilagħbu barra 
mingħajr superviżjoni, minħabba li jibża’ mill-impatt li r-ritratti ta’ twissija jista’ jkollhom 
fuq uliedu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjonant jitlob li l-Kummissjoni timmodifika l-pjanijiet tagħha biex jitpoġġew stampi 
ta’ twissija fuq il-pakketti tat-tabakk, bl-argument li r-ritratti xokkanti jistgħu jħallu impatt 
negattiv fuq it-tfal. Huwa tal-fehma li t-twaħħil ta’ ritratti bħal dawn fuq pakketti li jintremew 
b’mod traskurat fit-toroq jista’ jikser il-liġijiet dwar il-protezzjoni tat-tfal. 

Skont id-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk 2001/37/KE1, il-prodotti kollha tat-tabakk 
maħsubin għat-tipjip għandu jkollhom waħda minn żewġ twissijiet ġenerali dwar is-saħħa 
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(“It-tipjip joqtol”/”It-tipjip jista’ joqtol” jew “It-tipjip jagħmel ħsara lilek u lil ta’ madwarek”) 
fuq quddiem tal-pakkett u waħda minn erbatax-il twissija addizzjonali fuq wara. Id-Direttiva 
tippermetti lill-Istati Membri li jikkumplimentaw it-twissijiet addizzjonali bi stampi bil-kulur. 
F’Mejju 2005, il-Kummissjoni adottat librerija ta’ 42 ritratt, li tikkonsisti minn tliet stampi 
għal kull waħda mill-erbatax-il twissija addizzjonali dwar is-saħħa. B’dan il-mod l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jagħżlu l-istampi li huma l-iktar adattati għall-popolazzjoni tagħhom.

S’issa, dawn it-twissijiet permezz ta’ stampi ġew introdotti fil-Belġju (Novembru 2006), fir-
Rumanija (Ġunju 2008) u fir-Renju Unit (Ottubru 2008). Il-Latvja adottat leġiżlazzjoni li 
tirrikjedi li minn Marzu 2010 jibdew jintużaw stampi ta’ twissija. Barra minn hekk, skont l-
informazzjoni mill-Istati Membri, anke Franza, l-Ungerija, l-Irlanda, Malta, il-Polonja u 
Spanja qed jippjanaw li jintroduċu dawn l-istampi ta’ twissija fil-futur qarib. 

Fit-tieni rapport tagħha1 dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk 
2001/37/KE f’Novembru 2007, il-Kummissjoni semmiet bħala waħda mill-emendi possibbli 
għad-Direttiva li tagħmel l-istampi ta’ twissija obbligatorji. Din il-miżura bħalissa qed tiġi 
eżaminata fil-kuntest tal-istudju dwar l-impatt, li qed isir attwalment, għar-reviżjoni possibbli 
tad-Direttiva. F’dan l-istadju, għadu kmieni wisq biex jiġi evalwat minn qabel ir-riżultat tal-
analiżi. 

L-evidenza turi li l-istampi ta’ twissija huma iktar effikaċi minn tiketti li jkun fihom kliem 
biss biex jinfurmaw u jedukaw lill-pubbliku dwar is-riskji tat-tabakk għas-saħħa, biex 
jinkoraġġixxu lin-nies jaqtgħu s-sigaretti kif ukoll biex jiskoraġġixxu lil dak li jkun milli jibda 
jpejjep jew jerġa’ jaqa’ fil-vizzju tat-tipjip. Ir-ritratti jgħinu lill-konsumaturi jivviżwalizzaw 
in-natura tal-mard relatat mat-tabakk u jwasslu messaġġi dwar is-saħħa b’mod iktar ċar u li 
jħalli impatt.

Wara l-projbizzjoni tar-reklamar ta’ prodotti tat-tabakk, il-pakketti ta’ dawn il-prodotti saru 
għodda prinċipali fil-kummerċjalizzazzjoni tat-tabakk, immirata partikolarment lejn nies li 
hemm ċans li jaqbdu l-vizzju tat-tipjip (tfal u żgħażagħ). Ritratti li jwasslu twissijiet dwar is-
saħħa fuq pakketti tat-tabakk huma intenzjonati li jeqirdu l-assoċjazzjonijiet pożittivi
marbutin mal-użu tat-tabakk u għalhekk għandhom il-potenzjal li jiskoraġġixxu lit-tfal u ż-
żgħażagħ milli jibdew ipejpu. 

L-istampi tal-librerija tal-Kummissjoni jirrappreżentaw varjetà sħiħa ta’ ritratti u l-għażla tal-
istampi li huma l-iktar adattati għall-konsumaturi fil-pajjiżi rispettivi tagħhom, 
b’kunsiderazzjoni għall-prattiki kulturali, sensibilitajiet u kuntest, hija f’idejn l-Istati Membri.

Il-Kummissjoni tinnota t-tħassib tal-petizzjonant fir-rigward tal-possibilità tal-effett negattiv 
tal-istampi ta’ twissija dwar it-tabakk fuq it-tfal. Madankollu, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni 
li dan it-tħassib għandu jiġi mwieżen fir-rigward tal-għan prinċipali tat-twissijiet, li huwa l-
protezzjoni tat-tfal u ż-żgħażagħ mill-potenzjal ta’ reklamar tal-pakketti tat-tabakk u għalhekk 
il-prevenzjoni tagħhom milli jibdew ipejpu. Barra minn hekk, dan it-tħassib jista’ jiġi 
indirizzat fl-għażla, mill-Istati Membri, ta’ stampi adattati għall-ispeċifiċitajiet soċjokulturali 
ta’ kull pajjiż.

                                               
1 COM(2007) 754.


