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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, is-6 ta’ Ottubru 2020 

Skart mill-imballaġġ tal-plastik: 
Jeħtieġ li l-UE tagħti spinta lir-
riċiklaġġ biex tilħaq l-ambizzjonijiet 
tagħha 
Skont rapport analitiku li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (ECA), hemm riskju sinifikanti 
li l-UE mhijiex se tilħaq il-miri tagħha għar-riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-plastik għall-2025 u l-2030. 
L-aġġornament fl-2018 tal-qafas legali għar-riċiklaġġ tal-plastik jirrifletti l-ambizzjonijiet akbar 
tal-UE u jista’ jgħin biex tingħata spinta lill-kapaċità ta’ riċiklaġġ. Madankollu, l-iskala tal-isfida 
li qed jiffaċċjaw l-Istati Membri ma għandhiex tiġi stmata b'mod insuffiċjenti. Regoli ġodda u 
aktar preċiżi għar-rappurtar tar-riċiklaġġ u l-issikkar tar-regoli dwar l-esportazzjoni tal-iskart tal-
plastik se jnaqqsu r-rata ta’ riċiklaġġ irrappurtata tal-UE. Għalhekk, l-awdituri jgħidu li hija 
meħtieġa azzjoni miftiehma biex l-UE tasal fejn tixtieq tkun fi żmien 5 sa 10 snin oħra biss. 

L-imballaġġ waħdu, bħal pereżempju l-kontenituri tal-jogurt jew il-fliexken tal-ilma, jirrappreżenta 
madwar 40 % tal-użu mill-plastik u aktar minn 60 % tal-iskart tal-plastik iġġenerat fl-UE. Huwa 
wkoll it-tip ta’ imballaġġ bl-aktar rata baxxa ta’ riċiklaġġ irrappurtata fl-UE (ftit aktar minn 40 %). 
Biex tindirizza din il-problema ta’ skart li qed tikber, fl-2018 il-Kummissjoni Ewropea adottat  
l-Istrateġija għall-Plastiks, li kienet tinkludi l-aġġornament tad-Direttiva dwar l-Imballaġġ u l-Iskart 
mill-Imballaġġ tal-1994 (PPWD) u l-irduppjar tal-mira ta’ riċiklaġġ attwali għal 50 % sal-2025 u 
saħansitra 55 % sal-2030. L-ilħuq ta’ dawn il-miri jkun pass sinifikanti biex jintlaħqu l-għanijiet tal-
ekonomija ċirkolari tal-UE.  

“Biex tkun tista’ tilħaq il-miri l-ġodda tagħha għar-riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-plastik, l-UE trid 
treġġa’ lura s-sitwazzjoni attwali, fejn bħalissa ninċineraw aktar milli nirriċiklaw. Din hija sfida li 
tbeżża',” qal Samo Jereb, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport 
analitiku. “Billi tat ħajja ġdida lid-drawwa li prodott jintuża darba biss, fost tħassib sanitarju, il-
pandemija tal-COVID turi li l-plastiks se jkomplu jkunu pilastru tal-ekonomiji tagħna, iżda wkoll 
theddida ambjentali li dejjem tikber.” 
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Matul dawn l-aħħar snin, l-UE kienet qed tistinka biex tindirizza d-difetti fil-qafas tagħha għall-
iskart mill-imballaġġ. Il-Kummissjoni qed tippjana li tirrevedi r-regoli dwar id-disinn tal-imballaġġ 
("rekwiżiti essenzjali”), li attwalment huma meqjusa mhux infurzabbli fil-prattika. L-awdituri 
josservaw li dan jista’ jwassal għal disinn ta’ imballaġġ aħjar għar-riċiklabbiltà u jista’ jinċentiva  
l-użu mill-ġdid. Bl-istess mod, ir-regoli ġodda tal-UE għandhom l-għan li jarmonizzaw u jsaħħu  
l-iskemi ta’ Responsabbiltà Estiża tal-Produttur, sabiex jippromwovu r-riċiklabbiltà (pereżempju 
permezz ta’ sistemi ta’ modulazzjoni ta’ tariffi jew anke skemi ta’ ritorn ta’ depożitu) u mhux biss 
imballaġġ eħfef, kif jagħmlu attwalment il-biċċa l-kbira minnhom. Dawn il-bidliet jinħtieġu biex 
jgħinu fl-ilħuq tal-miri l-ġodda għar-riċiklaġġ. 

L-aġġornament tal-PPWD introduċa kriterji aktar rigorużi għall-kalkolu tar-rati ta’ riċiklaġġ. Iċ-ċifri 
attwali fadlilhom ħafna biex ikunu preċiżi jew kumparabbli fl-Istati Membri kollha. Jenħtieġ li  
l-metodi ta’ kalkolu l-ġodda jagħtu stampa aktar ċara tas-sehem reali tal-imballaġġ tal-plastik li 
qed jiġi rriċiklat. Huwa stmat li dan jista’ jwassal għal tnaqqis sinifikanti fir-rati ta’ riċiklaġġ 
irrappurtati, miċ-ċifra attwali ta’ 42 % għal bilkemm 30 %.  

L-isfida biex tiżdied il-kapaċità ta’ riċiklaġġ fl-UE, terġa’, hija akbar minħabba l-“Konvenzjoni ta’ 
Basilea” l-ġdida, li daqt se tiġi applikata u li tistabbilixxi kundizzjonijiet aktar stretti għat-trasport 
marittimu tal-iskart tal-plastik barra mill-pajjiż. L-Istati Membri jserrħu ħafna fuq il-pajjiżi terzi 
biex jimmaniġġjaw l-iskart mill-imballaġġ tal-plastik u biex jilħqu l-miri tagħhom għar-riċiklaġġ . 
Kwazi terz tar-rata ta’ riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-plastik irrappurtata fl-UE jinkiseb mill-vjeġġi lejn 
pajjiżi terzi għar-riċiklaġġ. Madankollu, minn Jannar 2021 'il quddiem, se jiġu pprojbiti l-biċċa  
l-kbira mill-vjeġġi tal-iskart tal-plastik. L-awdituri jwissu li din il-projbizzjoni, flimkien man-nuqqas 
ta’ kapaċità għat-trattament ta’ dan l-iskart fl-UE, tikkostitwixxi riskju ieħor għall-ilħuq tal-miri  
l-ġodda. Hija tirriskja wkoll li twassal għal żieda fit-trasport marittimu illegali u fil-kriminalità 
marbuta mal-iskart, li kontrihom il-qafas tal-UE huwa dgħajjef wisq. 

L-ambizzjoni tal-UE li ttejjeb ir-riċiklaġġ tagħha tal-imballaġġ tal-plastik tirrifletti l-iskala tal-isfida 
ambjentali li jippreżentaw il-plastiks. Bl-approċċ il-ġdid tagħha, l-UE għandha l-opportunità li 
tikseb vantaġġ ta’ min jidħol l-ewwel u ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala mexxejja globali fir-
riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-plastik. Madankollu, minħabba l-isfidi u d-distakki li jridu jingħelbu,  
l-Istati Membri tal-UE jistgħu ma jilħqux il-miri l-ġodda. L-awdituri jħeġġu li tinħtieġ azzjoni 
sinifikanti u miftiehma, jekk l-UE trid tirdoppja l-ammont ta’ skart mill-imballaġġ tal-plastik li 
tirriċikla sal-2030. 

Noti lill-edituri:  

Ir-Rapport Analitiku tal-QEA “Azzjoni tal-UE biex tiġi indirizzata l-problema tal-iskart tal-plastik” 
huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. Dan mhuwiex rapport 
tal-awditjar: huwa rapport analitiku bbażat prinċipalment fuq informazzjoni li hija disponibbli għall-
pubbliku jew fuq materjal li nġabar speċifikament għal dan l-iskop. Madankollu, dan ir-rapport 
analitiku huwa f’waqtu minħabba li l-prijoritajiet ta’ nfiq futuri tal-UE għadhom qed jiġu 
ddeterminati u r-riformi għal oqsma ta’ politika importanti għadhom qed jiġu deċiżi. 

Informazzjoni dwar il-miżuri li l-QEA ħadet b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 tista’ tinstab 
hawnhekk. 
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