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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0039/2019, imressqa minn T.H., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
iż-żamma ta' tappijiet tal-fliexken tal-plastik separati

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għal ċerti miżuri li ġew proposti mill-istituzzjonijiet Ewropej biex 
jitnaqqas l-iskart tal-plastik. B'mod partikolari, il-petizzjonant jopponi l-introduzzjoni ta' 
fliexken tal-plastik b'tappijiet imwaħħla, peress li huwa tal-fehma li tali approċċ inaqqas ir-
responsabbiltà tal-konsumaturi, filwaqt li jħalli wkoll impatti ekoloġiċi negattivi, peress li fl-
opinjoni tiegħu tali fliexken tal-plastik mhux se jkunu jistgħu jibqgħu jimtlew mill-ġdid u 
għalhekk ammont akbar minnhom se jintremew. Il-petizzjonant jitlob lill-Kummissjoni 
Ewropea tippermetti li jkun hemm eżenzjonijiet minn din il-miżura għall-Istati Membri li 
għandhom fis-seħħ sistemi ta' depożitu tal-fliexken.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' April 2019. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 227(6) tar-Regoli ta' Proċedura (ex Artikolu 216(6)).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta' Ottubru 2019

Il-fliexken tax-xorb u t-tappijiet u l-għotjien tagħhom huma l-oġġetti li jinstabu l-aktar ta' spiss 
fil-bajjiet tagħna. It-tappijiet u l-għotjien jinstabu darbtejn aktar mill-fliexken. Ir-rekwiżit biex 
it-tappijiet jitwaħħlu mal-fliexken jelimina kważi kompletament il-possibbiltà li jintremew. 

Rigward ir-rwol ta' Skemi ta' Kapparra u Ritorn, l-Artikolu 6 tal-proposta1 ma jagħmilx dawn 
l-iskemi mandatorji – il-pajjiżi jistgħu jagħżlu wkoll skema ta' Responsabbiltà Estiża tal-

1 COM(2018) 340 final.
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Produttur (EPR) għall-fliexken tax-xorb u għal azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni. 

Il-Kummissjoni hija konxja li f'xi Skemi ta' Kapparra u Ritorn li jiksbu rati għoljin ta' ġbir (sa 
90 %), madwar 90 % tal-fliexken jiġu rritornati bit-tappijiet rispettivi tagħhom. Dan ifisser li 
għad hemm ħafna tappijiet li ma jinġabrux u li x'aktarx jintremew. L-applikazzjoni tal-obbligu 
ta' tappijiet imwaħħla għal dawk il-pajjiżi biss li m'għandhomx Skemi ta' Kapparra u Ritorn 
timplika li l-industrija jkollha linji differenti ta' produzzjoni għal pajjiżi differenti u dan x'aktarx 
jimplika spejjeż addizzjonali. Barra minn hekk, din hija xi ħaġa li tiġi kkunsidrata 
diskriminatorja u tmur kontra l-prinċipju tas-Suq Uniku. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li jista' 
jkun hemm żieda żgħira fl-emissjonijiet primarji tad-diossidu tal-karbonju (CO2) minħabba l-
ħtieġa eventwali li jintuża aktar plastik. Madankollu, f'termini ta' effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, 
għandu jitqies li għalissa, il-biċċa l-kbira tat-tappijiet jew jintremew jew jispiċċaw f'landfills 
jew jiġu inċinerati. Jekk it-tappijiet jitwaħħlu mal-fliexken, ma jintilfux u l-materjal jista' 
jingħata lura lill-ekonomija. Barra minn hekk, ir-riċiklaġġ tat-tappijiet imwaħħla jista' jnaqqas 
l-emissjonijiet meta mqabbla mal-emissjonijiet mill-produzzjoni ta' tappijiet ġodda. 

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li jkun hemm żieda fl-ispejjeż tal-produzzjoni. Madankollu, din 
iż-żieda eventwali għandha tiġi mqabbla mad-dannu kkawżat mill-iskart fil-baħar b'rabta mal-
ispejjeż tat-tindif u tal-irkupru, id-dannu lit-turiżmu, lit-trasport marittimu, lis-sajd u lill-
akkwakultura, kif ukoll l-impatti fuq l-ispeċijiet u l-ekosistemi, u t-telf ta' riżorsi prezzjużi li 
jistgħu jiddaħħlu mill-ġdid fl-ekonomija.

Xi kumpaniji diġà għandhom tappijiet imwaħħla mal-prodotti tagħhom u l-Kummissjoni tqis li 
l-industrija għandha tkun kapaċi tadatta fiż-żmien previst fl-Artikolu 17(1) tad-Direttiva 
(UE) 2019/9042 (jiġifieri t-3 ta' Lulju 2024). Id-dispożizzjoni tad-Direttiva ma tevitax il-mili 
mill-ġdid. Skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva, il-Kummissjoni qed taħdem fuq id-definizzjoni ta' 
standard għat-tappijiet imwaħħlin, f'kuntatt mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati. Qed 
tikkunsidra, fil-mandat għal standard, rekwiżit skont liema l-fliexken b'tappijiet imwaħħla jiġu 
ddisinjati b'tali mod li jkunu jistgħu jerġgħu jintużaw.

Konklużjoni 

Il-Kummissjoni tqis li l-preokkupazzjonijiet tal-petizzjonant tqiesu matul in-negozjati u l-
adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/904. Matul it-tħejjija tal-istandard futur dwar it-tappijiet 
imwaħħla, il-Kummissjoni se tinvolvi wkoll lill-partijiet ikkonċernati.

2 Id-Direttiva (UE) 2019/904 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Ġunju 2019 dwar it-tnaqqis tal-impatt 
ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent (Test b'rilevanza għaż-ŻEE), ĠU L 155, 12.6.2019, p. 1-19.


