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Suġġett: Petizzjoni 0472/2012, imressqa minn M. S., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
ir-regoli tax-xogħol u tal-ambjent għall-oġġetti prodotti barra l-Unjoni 
maħsuba għas-suq Ewropew

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li huwa xieraq li jiġu applikati l-istess regoli fil-qasam tax-xogħol u tal-
ambjent għall-oġġetti prodotti barra l-UE maħsuba għas-suq Ewropew u għal dawk prodotti 
fl-Unjoni Ewropea. Skont il-petizzjonant, l-ispejjeż tal-produzzjoni fil-pajjiżi barra l-UE 
huma aktar baxxi minħabba li l-pagi huma inqas, il-kundizzjonijiet tax-xogħol huma inqas 
favorevoli u r-regoli fil-qasam ambjentali huma aktar flessibbli. Għandhom jinħarġu 
ċertifikati konformi mar-regoli u l-istandards Ewropej, u jiġi stabbilit servizz indipendenti li 
jissorvelja l-konformità ma’ dawn ir-regoli u l-istandards. F’każ ta’ reat il-produtturi, l-
importaturi jew il-bejjiegħa għandhom iħallsu d-danni kif imiss, jew isewwu l-ħsara li tkun 
saret lill-ambjent.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Il-petizzjonant juri tħassib dwar id-differenza fl-istandards fil-qasam tax-xogħol u tal-ambjent 
bejn l-UE u pajjiżi terzi li jesportaw lejn is-suq tal-UE. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni 
tfakkar li korpi ddedikati multilaterali (eż. L-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, il-
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Ftehimiet Ambjentali Multilaterali) għandhom rwol ewlieni fl-istabbiliment tal-prinċipji 
fundamentali fil-qasam tax-xogħol u tal-ambjent u tar-regoli applikabbli fil-livell 
internazzjonali.
L-aderenza ma’, u r-rispett ta’, prinċipji u regoli bħal dawn huma għalhekk l-elementi ċentrali 
fl-appoġġ tal-kundizzjonijiet ekwi fil-livell globali. Pereżempju, Ftehimiet Ambjentali 
Multilaterali speċifiċi jistabbilixxu projbizzjoni ta’ ċerti sustanzi li jagħmlu ħsara lill-ambjent 
u lis-saħħa tal-bniedem, għaldaqstant diġà jipprevjenu l-produzzjoni u l-użu ta’ sustanzi bħal 
dawn fil-livell internazzjonali. Dan jindirizza wkoll il-punt imqajjem mill-petizzjonant dwar l-
importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet ta’ sustanzi bħal dawn.
Fl-istess ħin, għandu jiġi nnutat li l-kapaċità li jiġu definiti politiki u regoli domestiċi, inkluż 
dwar il-protezzjoni soċjali u ambjentali, hija prerogattiva fundamentali tal-awtoritajiet 
nazzjonali, li ma tippreġudikax ir-rispett tal-istandards internazzjonali msemmija hawn fuq. 
Il-Kummissjoni tixtieq ukoll tenfasizza li l-ispejjeż tal-produzzjoni għal kwalunkwe prodott 
speċifiku jiddependu minn diversi fatturi, li jmorru ferm ’il bogħod mir-regoli tal-qasam tax-
xogħol u tal-ambjent – bħal, pereżempju, aċċess għall-inputs ta’ produzzjoni, teknoloġiji 
disponibbli, jew kundizzjonijiet finanzjarji. 
Żvilupp sostenibbli, li jinkludi standards ċentrali fil-qasam tax-xogħol u l-protezzjoni tal-
ambjent, huwa wieħed mill-objettivi ewlenin għall-azzjoni tal-UE, kemm domestikament kif 
ukoll fir-relazzjonijiet esterni tagħha.
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni se tkompli timpenja ruħha fil-fora multilaterali rilevanti 
kollha u permezz tal-politiki differenti tagħha, tappoġġja l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tar-
regoli u l-istandards internazzjonali mill-pajjiżi kollha fl-oqsma tax-xogħol u tal-ambjent. 

B’kunsiderazzjoni speċifika tar-relazzjonijiet kummerċjali, il-Kummissjoni se tkompli wkoll 
tfittex li tinkludi dispożizzjonijiet soċjali u ambjentali sostanzjali fil-ftehimiet kummerċjali 
bilaterali tagħha ma’ pajjiżi terzi. Dawn id-dispożizzjonijiet jinkludu impenji dwar ir-rispett 
tar-regoli essenzjali li huma rikonoxxuti internazzjonalment (bħall-Konvenzjonijiet ċentrali 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol u l-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali), u li 
għandhom jappoġġjaw relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali msaħħa bejn l-UE u l-
imsieħba tagħha. 
Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-impatti soċjali jew ambjentali tal-attivitajiet kummerċjali, il-
Kummissjoni tippromwovi b’mod attiv li jitwettaq negozju responsabbli, li jikkontribwixxi 
għall-iżvilupp, id-disseminazzjoni, u l-implimentazzjoni ta’ linji gwida u prinċipji ta’ 
Responsabbiltà Soċjali Korporattiva rikonoxxuti internazzjonalment mill-kumpaniji. 
Dwar is-suġġeriment tal-petizzjonant għall-ħolqien u infurzar unilaterali mill-UE ta’ sistema 
ta’ valutazzjoni u amministrazzjoni ta’ kumpens għall-ħsara soċjali/ambjentali f’pajjiżi terzi 
kkawżata minn atturi lokali, il-Kummissjoni tenfasizza li inizzjattiva bħal din taffettwa r-
rispett tal-ġurisdizzjoni domestika tal-pajjiż ikkonċernat, u tqajjem mistoqsijiet serji dwar il-
bażi legali tagħha.
L-appoġġ għall-kapaċità tal-awtoritajiet domestiċi li jiżviluppaw u jinfurzaw regoli domestiċi 
xierqa jidher li huwa mod aktar xieraq biex jindirizza sitwazzjonijiet ta’ tħassib fir-rigward 
tal-protezzjoni tax-xogħol u tal-ambjent.


