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Suġġett: Petizzjoni 0959/2009 imressqa minn Jens Genzer (Ġermaniż), dwar l-
introduzzjoni ta’ leġiżlazzjoni li tipprojbixxi l-importazzjoni ta’ injam hardwood 
tropikali ta’ oriġini mhux sostenibbli

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-riżorsi ta’ injam iebes tropikali qed jonqsu. Sabiex dan l-iżvilupp jitrażżan, il-petizzjonant 
jissuġġerixxi li l-UE tressaq leġiżlazzjoni biex a) tiġi pprojbita l-importazzjoni ta’ injam iebes 
tropikali minn foresti primarji, b) tiġi introdotta sistema ta’ ċertifikazzjoni għall-injam iebes 
tropikali minn foresti sostenibbli imħawla u c) ma jintużax injam iebes tropikali fi proġetti 
infrastrutturali kuntrattati mill-istituzzjonijiet Ewropej. 

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-Kummissjoni Ewropea għandha l-istess tħassib bħall-petizzjonant dwar il-qerda tal-foresti 
tropikali u l-impatt tad-deforestazzjoni fuq l-ambjent.  Din kienet ir-raġuni għaliex fl-2008 
hija adottat Komunikazzjoni biex jiġu indirizzati l-isfidi tad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni 
tal-foresti għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità1 u li tiddikjara l-
ħsibijiet tagħha dwar din il-kwistjoni.  

Il-kawżi tad-deforestazzjoni huma kumplessi.  Il-qtugħ tas-siġar għal użu kummerċjali 
ċertament huwa waħda minnhom, iżda l-iktar kawżi diretti importanti huma l-bidliet fl-użu 
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tal-art. Għaldaqstant, il-bidla tal-art għall-estrazzjoni tal-minerali, l-agrikoltura u l-bini tal-
infrastruttura, bħat-toroq, huma fatturi li jista’ jkollhom rwol importanti. Fi kwalunkwe reġjun 
jew pajjiż partikolari, l-importanza ta’ kwalunkwe fattur kawżali tista’ tvarja.

Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, il-projbizzjoni tal-importazzjonijiet lejn l-UE tal-injam tropikali 
minn foresti primarji mhuwiex mod effikaċi kif jiġu ppreservati dawn il-foresti.  Dan ir-
raġunar huwa spjegati aktar hawn taħt.  

L-ewwel nett, it-terminu “foresti primarji” huwa diffiċli biex jiġi definit b’mod preċiż u 
jintuża f’kuntesti differenti biex issir referenza għat-tipi differenti ta’ foresti.  Huwa 
jinftiehem l-iktar bħala foresti mhux mittiefsa mill-bniedem, iżda dan huwa diffiċli biex 
jintwera. Fil-fatt, anki fil-foresta Amażonjana hemm evidenza arkeoloġika ta’ insedjament 
mill-bniedem u użu tal-foresta1.  

It-tieni nett, filwaqt li l-UE tappoġġja l-espansjoni taż-żoni protetti tal-foresti, bħall-parks 
nazzjonali, fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw żoni kbar ta’ foresti li jokkorru b’mod naturali 
twarrbu għall-produzzjoni tal-foresti. Għaldaqstant, filwaqt li jista’ jkollhom żoni sinifikanti 
ta’ foresta primarja meta jiġu indikati, dawn ma jibqgħux foresti primarji ladarba jinqatgħu, 
anki jekk jiġu riġenerati. Li kieku l-UE kellha tagħlaq is-suq tagħha għal dawn il-prodotti, 
kieku żżid b’mod indirett l-inċentivi ekonomiċi relatati tal-użu alternattiv ta’ din l-art tal-
foresti, b’mod partikolari għall-uċuħ tar-raba’ li jitkabbru permezz tal-monokultura jew għall-
annimali, għalkemm l-estrazzjoni tal-minerali probabbilment xorta waħda tipprevali fuq il-
forestrija sostenibbli.  

It-tielet nett, projbizzjoni sħiħa tal-importazzjonijiet tal-injam tropikali mill-foresti primarji 
titqies diskriminatorja u sproporzjonata.  Diskriminatorja għax din il-projbizzjoni ma tkunx 
tapplika għall-injam mill-foresti primarji fir-reġjuni bi klima moderata jew boreali, foresti li xi 
wħud minnhom huma wkoll iddikjarati li huma mhedda.  Sproporzjonata għax projbizzjoni 
tal-importazzjoni tkun strument aħrax wisq: dan ikun ifisser, pereżempju, li l-injam minn 
foresti tropikali primarji mmaniġġjati tajjeb, kif turi pereżempju ċ-ċertifikazzjoni ta’ parti 
terza, ma jkunx permess li jidħol fl-UE. Kieku jitfaċċaw diffikultajiet biex jiġi definit mhux 
biss it-terminu “primarja” iżda anki dak “tropikali” billi t-tipi ta’ foresti tropikali ma 
jirrispettawx il-pożizzjoni ġeografika. 

Jistgħu jitqajmu argumenti simili kontra l-proposta biex jiġi abbandunat l-użu tal-injam 
tropikali fil-proġetti kollha ta’ bini li nbdew mill-isitituzzjonijiet tal-UE, filwaqt li jiġi nnutat 
ukoll li għal ċertu użu, bħal fil-każ tal-applikazzjonijiet tiegħu għal fuq barra, l-injam tropikali 
għandu karatteristiċi tekniċi uniċi.  

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-UE ħadu passi importanti biex jinfluwenzaw 
id-domanda tal-UE għat-tipi kollha ta’ injam, b’mod partikolari permezz ta’:

 inizjattivi konkreti ta’ politika, li ġejjin mill-Istrateġija tal-UE għall-Iżvilupp 
Sostenibbli, li ġiet adottata fl-2006, inkluża gwida għan-negozji għall-promozzjoni tax-xiri ta’ 

                                               
1 Ara pereżepmju Heckenberger et al., Science, (Ix-Xjenza) 19 ta’ Settembru 2003:Vol. 301. Nru 5640, pp. 1710 
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prodotti sostenibbli u ż-żieda tal-għarfien tal-konsumaturi biex jagħmlu għażliet iktar 
infurmati fuq il-bażi tal-prinċipju tal-konsum sostenibbli;

 miri għall-akkwist pubbliku ekoloġiku, b’numru ta’ Stati Membri, inkluża l-
Ġermanja, li jiżviluppaw politiki speċifiċi għall-prodotti tal-injam;

 negozjati ta’ ftehimiet ta’ sħubija volontarja bilaterali ma’ pajjiżi li jipproduċu l-
injam, sabiex jiġi żgurat li l-esportazzjonijiet kollha tagħhom tal-prodotti tal-injam lejn l-UE 
jkunu nħasdu legalment;

 proposta għal Regolament tal-UE, li attwalment qed tiġi diskussa mill-Kunsill u 
mill-Parlament Ewropew, li tkun teħtieġ lil dawk kollha li jqiegħdu l-injam u l-prodotti tal-
injam fuq is-suq tal-UE jiċċekkjaw l-oriġini tal-injam u jieħdu passi biex inaqqsu r-riskju tal-
injam illegali fil-katina tagħhom ta’ provvista;  

 proġetti ta’ koperazzjoni għall-iżvilupp biex jissaħħaħ l-immaniġġjar sostenibbli 
tal-foresti kif ukoll biex tissaħħaħ il-kapaċità li jiġu stabbiliti u mmaniġġjati żoni protetti ta’ 
foresta fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Il-Kummissjoni tikkunsidra li dan l-impenn kostruttiv tal-atturi kollha fil-katina ta’ provvista 
tal-injam għandu iktar probabilità li jirnexxi milli projbizzjoni li sempliċiment tbiddel id-
direzzjoni tal-injam lejn swieq oħrajn li ma jkunux għażla għaqlija. 

Filwaqt li l-Kummissjoni għandha l-istess tħassib bħal dak li esprima l-petizzjonant, u billi 
hija diġà bdiet diversi azzjonijiet konkreti bħalma ġie spjegat hawn fuq, hija m’għandhiex l-
intenzjoni li tipproponi l-miżuri mressqa fil-petizzjoni.  


