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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0721/2011, imressqa minn Vincent Grünberg, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar il-legalizzazzjoni tat-tabakk orali Petizzjoni 0794/2011,
imressqa minn Joaquim Boadas de Quintana, ta’ ċittadinanza Spanjola, f’isem il-
Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives musicals
(FECASARM) [Federazzjoni Katalana ta’ Assoċjazzjonijiet għall-Attivitajiet 
Rikreazzjonali Mużikali], dwar emenda għall-Artikolu 8 tad-Direttiva 
2001/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li 
jirrelataw mal-manifattura, preżentazzjoni u l-bejgħ ta’ prodotti tat-tabakk

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta favur it-tneħħija tal-projbizzjoni tat-tabakk orali fl-Ewropa. Fl-
opinjoni tiegħu, projbizzjoni assoluta tat-tabakk li wieħed ma jistax ipejpu jew jomogħdu, 
bħal pereżempju s-snus, mhijiex ġustifikata. Għalkemm il-petizzjonant jirrikonoxxi li s-snus 
mhuwiex tajjeb għas-saħħa, huwa jikkunsidra li r-riskji mill-użu ta’ dan it-tabakk huma ferm 
inqas serji milli meta wieħed ipejjep it-tabakk, ladarba m’hemmx periklu għal nies oħra (tipjip 
passiv). Barra minn hekk, il-pajjiżi jkunu jistgħu jagħmlu qligħ sostanzjali minn fuq it-taxxa 
tas-sisa jekk titneħħa l-projbizzjoni.

Sommarju tal-petizzjoni 0794/2011

Il-petizzjonant jitlob emenda tal-Artikolu 8 tad-Direttiva 2001/37/KE, li jistipula li “[l]-Istati 
Membri għandhom jipprojbixxu t-tpoġġija fis-suq ta’ tabakk għall-użu orali, mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 151 tal-Att ta’ Adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja”, 
biex ikun hemm eċċezzjoni għall-isnus [tip ta’ tabakk Svediż]. Il-petizzjonant jgħid li dan it-
tip ta’ tabakk jikkawża inqas ħsara lis-saħħa mit-tabakk li wieħed jista’ jpejpu jew jomogħdu, 
għandu l-potenzjal li jibbilanċja l-effetti ekonomiċi negattivi tal-projbizzjoni tat-tipjip 
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f’postijiet pubbliċi u ma jaffettwax lil min ma jpejjipx. Il-petizzjonant iqis li l-projbizzjoni tal-
bejgħ tal-isnus tmur kontra l-prinċipju tal-moviment liberu tal-oġġetti fis-Suq Uniku 
Ewropew.

2. Ammissibilità

0721/2011 Iddikjarata ammissibbli nhar it-3 ta’ Novembru 2011. 
0794/2011 Iddikjarata ammissibbli nhar is-16 ta’ Novembru 2011.
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' 
Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-petizzjonanti jargumentaw favur l-emenda tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk 
2001/37/KE sabiex it-tabakk orali li mhux maħsub għat-tipjip jew il-mastikar, bħall-isnus, 
jkun jista’ jitpoġġa fis-suq fl-Istati Membri kollha tal-UE. Huma jsostnu li l-projbizzjoni tal-
isnus mhix ġustifikata, hekk kif huma jallegaw li r-riskji fuq is-saħħa mill-użu ta' dan it-
tabakk huma inqas serji minn meta wieħed ipejjep it-tabakk, kemm għall-utenti (l-ebda 
inalazzjoni tad-duħħan) kif ukoll għan-nies l-oħrajn (l-ebda tipjip passiv). 
Il-petizzjonant 721/2011 jsostni wkoll li s-snus ma jiffaċilitax il-fatt li n-nies jibdew ipejpu u 
li l-pajjiżi jkunu jistgħu jagħmlu qligħ sostanzjali minn fuq it-taxxa tas-sisa jekk titneħħa l-
projbizzjoni. 
Il-petizzjonant 794/2011 isostni li l-isnus għandu l-potenzjal li jirreaġixxi kontra l-effetti 
negattivi ekonomiċi tal-projbizzjoni tat-tipjip f’postijiet pubbliċi. Huwa jqis ukoll li l-
projbizzjoni tal-bejgħ tal-isnus tmur kontra l-prinċipju tal-moviment liberu tal-oġġetti fis-Suq 
Uniku Ewropew.

Il-projbizzjoni tal-introduzzjoni tat-tabakk orali (l-isnus) fis-suq tal-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 iż-żmien, tliet Stati Membri kienu diġà pprojbixxu l-isnus. Il-
ġustifikazzjoni għall-projbizzjoni tal-isnus fl-1992 kienet biex twaqqaf iż-żieda fil-konsum ta’ 
prodotti ta’ ħsara għas-saħħa li kienu ġodda għas-swieq tal-Istati Membri u kienu maħsuba li 
jistgħu jattiraw b’mod speċjali liż-żgħażagħ. Il-projbizzjoni tat-tabakk orali saret taqa’ taħt l-
Artikolu 8 tad-Direttiva 2001/37/KE.

Il-projbizzjoni tat-tabakk orali ġiet iddikjarata valida mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fis-
sentenza tagħha tal-14 ta’ Diċembru 2004 (Kawża 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 orali (l-isnus) u prodotti tat-tabakk oħrajn li ma 
jitpejpux ġew ikkonfermati mill-Kumitat Xjentifiku dwar Riskji għas-Saħħa Emerġenti jew li 
ġew Identifikati Riċentement (SCENIHR) fis-6 ta’ Frar 20081. L-SCENIHR ikkonkluda li t-
tabakk li ma jitpejjipx jista’ jikkawża kanċer, bil-frixa bħala l-organu prinċipali fil-mira, iżid 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf
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ir-riskju ta’ mewt wara infart mijokardjali u huwa vizzjuż. L-utenti juru sintomi ta’ waqfien 
mill-użu li huma simili għal dawk li juri min ipejjep. 

Il-Kummissjoni hija konxja dwar il-fatt li l-livell tas-sustanzi kanċeroġeni naqas fl-isnus 
matul dawn l-aħħar għoxrin sena. Dan ifisser li l-effetti ħżiena tal-isnus fuq is-saħħa jistgħu 
jvarjaw minn dawk ta’ prodotti tat-tabakk tradizzjonali oħra li jitpejpu jew ma jitpejpux. 
Madankollu ma jfissirx li l-isnus huwa prodott sikur u li ma jagħmilx ħsara. Barra minn hekk, 
l-isnus u prodotti tat-tabakk oħra li ma jitpejpux jistgħu wkoll jiffaċilitaw iż-żieda fl-użu tan-
nikotina fost iż-żgħażagħ u jxekklu l-politiki għall-waqfien mit-tipjip peress li dawn jistgħu 
jintużaw fejn it-tipjip huwa pprojbit.

Il-Kummissjoni attwalment qiegħda tirrevedi d-Direttiva dwar il-Prodotti tat-Tabakk 
2001/37/KE. Il-kwistjonijiet relatati mat-tabakk orali, inkluż l-isnus, qegħdin jiġu eżaminati 
fil-kuntest tal-valutazzjoni tal-impatt tar-reviżjoni li ser issir. Minn barra l-impatti soċjali u 
dawk fuq is-saħħa tad-diversi għażliet politiki, il-valutazzjoni tal-impatt se tanalizza wkoll l-
impatti ekonomiċi u l-implikazzjonijiet tagħhom fuq il-funzjonament tas-suq intern.


