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Suġġett: Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-
prodotti u dwar l-iskart 

Il-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari jinkludi ż-żewġ objettivi li ġejjin, wieħed marbut mal-politika 
dwar l-iskart u l-ieħor mal-politika dwar is-sustanzi kimiċi (politiki li sikwit jitqiesu bħala l-antiteżi ta' 
xulxin): li jiġi ffaċilitat ir-riċiklaġġ u jiżdied l-użu tal-materja prima sekondarja; li jiġu sostitwiti s-sustanzi 
kimiċi ta' tħassib u, meta dan ma jkunx possibbli, li titnaqqas il-preżenza tagħhom u jissaħħaħ it-
traċċar tagħhom. 

Fis-16 ta' Jannar 2018, il-Kummissjoni adottat sett ġdid ta' miżuri għall-implimentazzjoni tal-Pjan ta' 
Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari, fosthom Komunikazzjoni u Dokument ta' Ħidma tal-Persunal li 
jakkumpanjaha dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett dwar l-ekonomija ċirkolari: alternattivi li jindirizzaw 
l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (COM(2018)0032 
u SWD(2018)0020).  

L-għan ta' din il-Komunikazzjoni hu l-promozzjoni ta' diskussjoni wiesgħa fl-Unjoni dwar kif jistgħu jiġu 
indirizzati l-elementi ewlenin identifikati fl-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-
prodotti u dwar l-iskart. Il-punt tat-tluq tal-Komunikazzjoni hu li l-preżenza ta' ċerti sustanzi kimiċi tista' 
tfixkel ir-riċiklaġġ u r-riutilizzazzjoni. Hija tesplora erba' kwistjonijiet prinċipali identifikati fil-mod kif il-
leġiżlazzjonijiet rigward is-sustanzi kimiċi, il-prodotti u l-iskart jaħdmu flimkien u kif dawn qed ifixklu l-
iżvilupp tal-ekonomija ċirkolari: informazzjoni insuffiċjenti dwar sustanzi kimiċi ta' tħassib fil-prodotti u l-
iskart; preżenza ta' sustanzi kimiċi ta' tħassib f'materjali riċiklati; inċertezzi dwar kif materjal ma jibqax 
skart; u diffikultajiet fl-applikazzjoni tal-metodoloġiji tal-UE dwar il-klassifikazzjoni tal-iskart, b'impatt fuq 
ir-riċiklabbiltà tal-materjali (materja prima sekondarja). Il-Komunikazzjoni tipprova tippromwovi 
diskussjoni dwar kif jistgħu jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet.  

Fid-dawl tal-fatt li m'hemmx dubju li tenħtieġ azzjoni rapida biex jiġu indirizzati dawn il-problemi ta' 
"interfaċċa": 

– X'inhi l-pożizzjoni tal-Kunsill rigward il-mistoqsijiet imqajma u l-alternattivi ta' politika mressqa mill-
Kummissjoni dwar l-erba' kwistjonijiet kritiċi identifikati fl-interazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar is-
sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart? 

– B'mod aktar speċifiku, il-Kunsill kif qed jippjana li jikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni ulterjuri tal-
interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar it-tmiem tal-istadju tal-iskart min-
naħa tal-Istati Membri? 
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