
CM\805910MT.doc PE439.196v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

 Kumitat għall-Petizzjonijiet

19.2.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:  Petizzjoni 0958/2009 imressqa minn SPR (Rumen), dwar problemi relatati 
mal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea li tipprojbixxi t-tipjip 
f’postijiet pubbliċi fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-istituzzjonijiet Ewropej biex jagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet 
Rumeni biex jemendaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tirregola t-tipjip f'postijiet pubbliċi 
(barijiet, ristoranti, eċċ), minħabba li skont il-leġiżlazzjoni Rumena, nofs iż-żona ta' fond 
ikbar minn 100 metru kwadru trid tintuża għal min ma jpejjipx, filwaqt li fond ta' anqas minn 
100 metru kwadru jingħata l-għażla li jopera esklussivament bħala stabbiliment li jippermetti 
t-tipjip jew bħala stabbiliment bla tipjip. Il-maġġoranza l-kbira jagħżlu li jippermettu t-tipjip. 
Il-petizzjonant, li ma jpejjipx, iqis li tali miżura hija inġusta fil-konfront tiegħu, peress li 
ġġiegħlu jagħżel bejn il-konsiderazzjonijiet tas-saħħa u s-soċjalizzazzjoni fi stabbilimenti bħal 
dawn. Għalhekk, hu jixtieq li jkun hemm projbizzjoni sħiħa fuq it-tipjip fi stabbilimenti żgħar. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-petizzjoni tesprimi tħassib dwar il-protezzjoni insuffiċjenti mid-duħħan passiv fis-settur tal-
ospitalità fir-Rumanija. Hija tindika li, skont il-leġiżlazzjoni Rumena attwali, postijiet akbar 
minn 100 metru kwadru għandhom jirriżervaw mill-inqas nofs l-erja għan-nies li ma jpejpux 
filwaqt li barijiet u ristoranti ta’ inqas minn 100 metru kwadru – li jikkostitwixxu l-
maġġoranza tal-postijiet tal-ospitalità – jistgħu jagħżlu li joperaw esklussivament bħala 
stabbiliment li jippermetti t-tipjip jew bħala stabbiliment bla tipjip, u prattikament kollha 
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jagħżlu li jippermettu t-tipjip. Il-petizzjoni tappella lill-UE biex tagħmel pressjoni fuq l-
awtoritajiet Rumeni biex jintroduċu projbizzjoni sħiħa fuq it-tipjip fi stabbilimenti żgħar.

Attwalment, ma hemm ebda leġiżlazzjoni tal-UE li tobbliga l-Istati Membri biex jadottaw u 
jimplimentaw ir-regolamenti ta’ kontra t-tipjip. Madankollu, għadd ta’ direttivi dwar is-saħħa 
u s-sigurtà fil-post tax-xogħol jindirizzaw il-kwistjoni tal-espożizzjoni tal-ħaddiema  għad-
duħħan tat-tabakk. Id-Direttiva ta’ Qafas 89/391/KEE tkopri r-riskji kollha għall-ħaddiema, u 
barra minn hekk, għadd ta’ hekk imsejħa direttivi “individwali” jistabbilixxu r-rekwiżiti 
minimi għal ċerti riskji speċifiċi li jinkludu wkoll id-duħħan tat-tabakk fl-ambjent
(pereżempju d-Direttivi 89/654/KEE (il-postijiet tax-xogħol), 92/57/KEE (siti ta’ 
kostruzzjoni), 92/91/KEE u 92/104/KEE (it-tnejn li huma dwar l-industriji tal-estrazzjoni ta’ 
minerali), 2004/37 (il-karċinoġeni u l-mutaġeni), 83/477/KEE (l-asbestos), 92/85/KEE 
(ħaddiema nisa tqal). Skont it-Trattat, l-Istati Membri għandhom il-fakultà li jintroduċu miżuri 
aktar stretti minn dawk previsti fid-Direttivi.

L-isforzi tal-Kummissjoni jikkonċentraw fuq li jqajmu kuxjenza fir-rigward tar-riskji tad-
duħħan tat-tabakk fl-ambjenta u jinkoraġġixxu l-azzjoni tal-Istat Membru.

F’Jannar 2007, il-Kummissjoni ppubblikat Green Paper “Lejn Ewropa ħielsa mid-dħaħen tat-
tabakk: għażliet politiċi fuq livell tal-UE”1 u nediet konsultazzjoni pubblika wiesgħa dwar l-
aqwa mod biex tippromwovi ambjenti ħielsa mit-tipjip fl-UE. Ir-riżultat tal-konsultazzjoni 
wera appoġġ pubbliku wiesa’ għal politiki komprensivi ħielsa mit-tipjip u għal aktar azzjoni 
fl-UE f’dan il-qasam. Din l-orjentazzjoni kienet appoġġata bis-sħiħ mill-Parlament Ewropew 
fir-Riżoluzzjoni sussegwenti tiegħu.

Fit-30 ta’ Ġunju 2009, il-Kummissjoni adottat proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
dwar ambjenti ħielsa mit-tipjip sabiex tkompli tgħin u tappoġġa l-isforzi nazzjonali biex 
jipproteġu aħjar iċ-ċittadini mir-riskji tad-duħħan tat-tabakk. Il-proposta qed tiġi diskussa 
bħalissa fil-Kunsill. 

Barra minn hekk, fid-19 ta’ Diċembru 2008, il-Kummissjoni nediet l-ewwel stadju tal-
konsultazzjonijiet mal-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem u tal-impjegati tal-UE dwar il-
ħtieġa għal miżuri oħra – jew leġiżlattivi jew mhux leġiżlattivi – biex jipproteġu il-ħaddiema 
mir-riskju tal-espożizzjoni għat-tabakk fuq il-post tax-xogħol.

Fil-livell internazzjonali, il-Konvenzjoni ta’ Qafas tal-WHO dwar il-Kontroll tat-Tabakk 
(FCTC) tobbliga l-Partijiet kollha biex jipprovdu protezzjoni mill-espożizzjoni għad-duħħan 
tat-tabakk fil-postijiet pubbliċi magħluqa, il-postijiet tax-xogħol u t-trasport pubbliku kollha. 
It-tieni Konferenza tal-Partijiet Kontraenti tal-Konvenzjoni f’Lulju 2007 adottat linji gwida 
dwar ambjenti ħielsa mit-tipjip billi fasslet “l-istandard tad-deheb” li kull gvern għandu 
jimmira li jilħaq.2

Safejn għandha x’taqsam il-possibilità ta’ emenda tal-liġi Rumena eżistenti, din hija 
responsabilità ċara tal-awtoritajiet Rumeni.  

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-kwistjoni mqajma fil-Petizzjoni hija importanti peress li 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_en.pdf
2 http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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liġijiet komprensivi kontra tipjip huma essenzjali biex jipproteġu ċ-ċittadini b’mod adegwat 
mid-duħħan tat-tabakk. Madankollu, il-petizzjoni ma taħseb li hemm l-ebda kontradizzjoni 
tal-liġi Rumena għal-liġi Komunitarja eżistenti.


