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Il-Lussemburgu, l-20 ta’ Mejju 2021

Huwa diffiċli li jintlaħqu l-miri tal-UE għal dak li jirrigwarda
l-iskart-e
B’mod kollettiv, fl-Istati Membri tal-UE jinġabar u jiġi rkuprat aktar tagħmir elettriku u elettroniku
mormi milli fil-biċċa l-kbira tad-dinja. Iżda hemm riskju li l-UE ma tilħaqx il-miri ta’ ġbir aktar
ambizzjużi tagħha għal dak li jirrigwarda l-iskart-e. Rapport analitiku li nħareġ mill-Qorti Ewropea
tal-Awdituri (QEA) jiġbed l-attenzjoni għal għadd ta’ sfidi, pereżempju l-ħtieġa li tiġi żgurata u
vverifikata l-konformità mar-regoli eżistenti, kif ukoll il-problema tal-ksur u tal-attivitajiet
kriminali, bħal vjeġġi illegali lejn pajjiżi barra mit-territorju tal-UE.
L-iskart-e – għodod elettriċi u elettroniċi mormija, apparati domestiċi u anke tagħmir kbir bħal
pannelli fotovoltajċi – huwa ta’ ħsara għall-ambjent jekk ma jiġix ittrattat b’mod xieraq. Spiss l-iskarte jinkludi wkoll materjali riċiklabbli bħal metalli u plastiks. Għalhekk jista’ jikkontribwixxi
għall-ekonomija ċirkolari. Pereżempju, tunnellata waħda ta’ smartphones fiha madwar 100 darba
aktar deheb minn tunnellata waħda ta’ mineral tad-deheb.
“Il-ġbir u l-irkupru tal-iskart-e fl-UE tjiebu maż-żmien, u attwalment l-UE qed tirriċikla madwar 80 %
tal-iskart-e li tiġbor,” qalet Joëlle Elvinger, il-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport analitiku.
“Madankollu, il-ġbir, ir-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid tal-iskart-e mhumiex effettivi b’mod ugwali fl-Istati
Membri kollha, u jistgħu jiżdiedu aktar. Aħna osservajna wkoll xi sfidi fil-mod kif l-UE tindirizza
l-immaniġġjar ħażin tal-iskart-e, il-vjeġġi illegali u attivitajiet kriminali oħra.”
L-UE laħqet il-miri ta’ ġbir u rkupru tal-iskart-e preċedenti tagħha, u sussegwentement stabbiliet
għaliha nfisha oħrajn li huma aktar diffikultużi. Għad ma hemmx disponibbli data aġġornata dwar
il-miri l-ġodda. Fil-fatt, żewġ Stati Membri biss jidhru li huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri ta’ ġbir
stabbiliti għall-2019. L-awdituri josservaw li kien hemm passi fid-direzzjoni t-tajba,
bħall-inkorporazzjoni tar-rekwiżiti tal-ekonomija ċirkolari ġewwa proposti leġiżlattivi (eż.
“ekodisinn”), l-inċentivar tat-tnaqqis fl-użu tal-materjali, u l-promozzjoni tal-possibbiltà ta’ tiswija u
d-durabbiltà tal-prodotti. Madankollu, dawn ir-rekwiżiti għall-“ekodisinn” aġġornati għadhom ma
jkoprux ċerti varjetajiet popolari ta’ tagħmir elettriku u elettroniku, bħal mobiles u kompjuters.

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport analitiku maħruġ mill-Qorti Ewropea
tal-Awdituri. Ir-rapport analitiku sħiħ huwa disponibbli fuq eca.europa.eu.
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Il-QEA tqis li dan ir-rapport analitiku huwa punt ta’ riflessjoni potenzjali għall-Kummissjoni Ewropea
fit-tfassil tal-“Inizjattiva għall-Elettronika Ċirkolari”, li hija ppjanata għall-aħħar tliet xhur tal-2021.
Maż-żmien, l-UE tejbet il-leġiżlazzjoni tagħha dwar l-iskart-e. Madankollu, il-pajjiżi tal-UE spiss
jiffaċċaw diffikultajiet fl-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE: pereżempju, skont l-awdituri, jista’ jkun
hemm immaniġġjar ħażin fil-mod kif l-iskart-e jiġi ttrattat (eż. it-tneħħija u t-tindif mit-tniġġis ta’
sustanzi potenzjalment tossiċi jew komponenti oħra), ħafna drabi minħabba spezzjonijiet u kontrolli
li jkunu insuffiċjenti jew mhux frekwenti. Xi wħud mill-Istati Membri ma għandhomx ir-riżorsi biex
jivverifikaw b’mod xieraq l-operaturi u l-vjeġġi tal-iskart barra mit-territorju tal-UE. L-inċentivi
ekonomiċi għall-immaniġġjar illegali jew dgħajjef tal-iskart huma kbar, filwaqt li r-riskji li wieħed
jinqabad huma ġeneralment baxxi. L-indirizzar tal-attività kriminali għalhekk jikkostitwixxi sfida
konsiderevoli fl-immaniġġjar tal-iskart-e.

Informazzjoni ġenerali
Ir-Rapport Analitiku Nru 4/2021 “L-azzjonijiet tal-UE u l-isfidi eżistenti dwar l-iskart elettroniku”
tal-QEA huwa disponibbli fuq eca.europa.eu bi 23 lingwa. Dan ir-rapport analitiku mhuwiex
ir-riżultat ta’ awditu iżda pjuttost ta’ analiżi ta’ informazzjoni li hija disponibbli għall-pubbliku jew
fuq materjal li nġabar speċifikament għal dan l-iskop.
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