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Suġġett: Petizzjoni 0524/2012, imressqa minn N.S., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
il-projbizzjoni mondjali ta’ banek li jikkooperaw ma’ produtturi ta’ bombi 
tat-tip cluster

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-petizzjonant, id-Deutsche Bank qed jappoġġa manifattur tal-armi fl-Istati Uniti li 
jipproduċi bombi tat-tip cluster. Id-Deutsche Bank innega dan fil-midja Ġermaniża. Il-
petizzjonant jgħid li l-Ġermanja ddikjarat bil-miktub l-impenn tagħha li ma tikkooperax mal-
produzzjoni tal-bombi tat-tip cluster. Il-petizzjonant qed jitlob projbizzjoni mondjali għall-
appoġġ mogħti lill-bombi tat-tip cluster.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’Awwissu 2013

It-test tal-Konvenzjoni dwar il-Munizzjon tat-tip Cluster ġie abbozzat bir-reqqa qabel l-
adozzjoni tiegħu f’Dublin fit-30 ta’ Mejju 2008. Skont l-Artikoli 1(1)(b) u (c) tal-Konvenzjoni 
dwar il-Munizzjon tat-tip Cluster (CCM) kull Stat Parti jimpenja ruħu li taħt l-ebda 
ċirkostanza ma jiżviluppa, jipproduċi b’mod dirett jew indirett, munizzjonijiet dispersivi jew 
li jassisti, iħeġġeġ jew iwassal lil xi ħadd li jimpenja ruħu fi kwalunkwe attività pprojbita lil 
Stat Parti taħt din il-Konvenzjoni. M’hemmx projbizzjoni espliċita ulterjuri għal investimenti 
fil-manifatturi li jipproduċu jew jiżviluppaw munizzjonijiet dispersivi fit-test tas-CCM. L-UE 
mhux Stat Parti għas-CCM u hija r-responsabbiltà ta’ dawk l-Istati Membri, li huma Stati 
Parti għas-CCM, li jiżguraw il-konformità tagħhom mal-Konvenzjoni.
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Filwaqt li xi Stati Parti għas-CCM, inklużi, fost oħrajn, il-Belġju, il-Lussemburgu u l-Pajjiżi l-
Baxxi, kollha għaddew leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprojbixxi b’mod espliċitu investimenti fl-
iżvilupp u l-produzzjoni ta’ munizzjonijiet dispersivi, oħrajn iddikjaraw li huma jqisu 
investimenti fi produtturi ta’ munizzjonijiet dispersivi bħala pprojbiti direttament mill-
Konvenzjoni. M’hemmx interpretazzjoni komuni fost l-Istati Membri tal-UE dwar il-
kwistjoni ta’ jekk il-kelma “jassisti” fl-Artikolu (1)(1)(c) tkoprix ukoll investiment 
f’kumpaniji li jipproduċu munizzjonijiet dispersivi. Appoġġ dirett għall-produzzjoni jew l-
iżvilupp ta’ munizzjonijiet dispersivi diġà diskutibbilment ikun kopert minn din id-
dispożizzjoni.

Il-Kummissjoni se tkompli ssegwi mill-qrib il-leġiżlazzjoni u l-prattika legali f’dawk il-pajjiżi 
li huma Stati Parti għas-CCM. Kemm fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ 
Ottawa, il-Konvenzjoni dwar Ċerti Armi Konvenzjonali kif ukoll s-CCM, l-UE hija impenjata 
li tkompli ulterjorment ix-xogħol li għaddej tagħha biex ittejjeb is-sitwazzjoni umanitarja, ta’ 
sigurtà u soċjoekonomika fil-post f’dawk l-Istati fejn ċivili jsofru minn użu indiskriminat ta’ 
armi konvenzjonali. 

Meta tipprovdi assistenza għal operazzjonijiet ta’ tindif u assistenza għall-vittmi, l-UE ma 
tagħmilx differenza bejn it-tipi ta’ fdalijiet esplożivi. Filwaqt li tirrikonoxxi d-dritt sovran tal-
Istati Membri li jkun marbuta biss bit-trattati li aderixxew għalihom, l-UE tappoġġa l-iżvilupp 
ta’ sinerġiji fl-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Munizzjon tat-tip Cluster u trattati 
oħra dwar diżarm umanitarju kif applikabbli.

L-UE mhux Stat Parti għas-CCM u hija r-responsabbiltà ta’ dawk l-Istati Membri, li huma 
Stati Parti għas-CCM, li jiżguraw il-konformità tagħhom mal-Konvenzjoni.


