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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

rigward il-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni tal-bijoskart fl-Unjoni 
Ewropea
(2009/2153(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 191 u 192 tat-Trattat FUE, li għandhom l-għan li 
jippromwovu livell għoli ta' ħarsien għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent,

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni tal-bijoskart fl-Unjoni 
Ewropea (COM(2008)0811)

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet adottati mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fil-25 ta' 
Ġunju 2009 (11462/09 tas-26 ta' Ġunju 2009),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
April 2006 dwar l-iskart1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' 
skart f'terraferma2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2008 dwar l-agrikoltura sostenibbli 
u l-bijogass: il-ħtieġa ta' reviżjoni tad-dispożizzjonijiet tal-UE3;

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Frar 2009 dwar l-2050: Il-Ġejjieni jibda 
llum - Rakkomandazzjonijiet għal politika integrata futura tal-UE dwar il-bidla fil-
Klima'4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' April 2008 dwar l-evalwazzjoni ta' nofs 
il-perjodu tal-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Ambjent u s-Saħħa5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal 
direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għal-protezzjoni tal-
ħamrija u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Novembru 2007 dwar l-Istrateġija 
Tematika dwar il-Protezzjoni tal-Ħamrija7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2005 dwar il-pożizzjoni komuni 
tal-Kunsill sabiex jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 

                                               
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.
2 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1
3 ĠU C 66E, 20.3.2009, p.29.
4 ĠU C 67E, 18.3.2010, p. 44.
5 ĠU C 247E, 15.10.2009, p.18.
6 ĠU C 282E, 6.11.2008, p.281.
7 ĠU C 287E, 6.11.2008, p.138.
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vjaġġi ta' skart1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Settembru 2005 dwar il-parti tal-enerġija 
li tista' tiġġedded fl-UE u l-proposti għal azzjonijiet konkreti2,

– wara li kkunsdira r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-pożizzjoni komuni 
adottata mill-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Frar 2007 dwar l-istrateġija tematika 
għar-riċiklaġġ tal-iskart4,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat 
għall-Biedja u Iżvilupp Rurali (A7-0000/2010),

A. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni promossa fil-Green Paper tagħha, li tipprovdi 
opportunità għal azzjoni Komunitarja għall-ġestjoni tal-bijoskart,

B. billi l-Artikolu 2(4) tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Iskart tipprevedi li jistgħu jiġu stipulati 
regoli speċifiċi jew supplimentati dwar il-ġestjoni ta' kategoriji partikolari ta' skart 
permezz ta' direttivi individwali,

C. billi r-regoli dwar il-ġestjoni tal-bijoskart huma frammentati u l-istrumenti leġiżlattivi 
attwali mhumiex biżżejjed biex jintlaħqu l-għanijiet iddikjarati tal-ġestjoni effikaċi tal-
bijoskart; billi, konsegwentement, hija meħtieġa direttiva speċifika għall-ġestjoni tal-
bijoskart; billi l-kumpilazzjoni tad-diversi regoli dwar il-ġestjoni tal-bijoskart 
f'leġiżlazzjoni waħda huwa fih innifsu ta' eżerċizzju ta' eċċellenza leġiżlattiva u 
regolamentazzjoni aħjar. Direttiva speċifika għal ġestjoni tal-bijoskart toffri aktar ċarezza, 
semplifikazzjoni u ċertezza ġuridika f'dan il-qasam, u b'hekk tiggarantixxi l-fiduċja għal 
żmien twil ta' investituri pubbliċi u privati,

D. billi direttiva speċifika dwar il-bijoskart għandu tkun flessibbli biżżejjed sabiex tkopri d-
diversi għażliet ta' ġestjoni disponibbli, filwaqt li jitqies li hemm għadd kbir ta' varjabbli u 
kunsiderazzjonijiet lokali li jeħtieġ li jitqiesu,

billi l-bijoskart jirrappreżenta 'l fuq minn 30% tal-iskart solidu urban; billi l-volum tal-
bijoskart qed tiżdied fl-Unjoni Ewropea, u jirrappreżenta sors sinifikanti ta' emissjonijiet 
ta' gassijiet serra u effetti ambjentali oħra negattivi meta jintrema fil-landfills, 

F. jinnota l-potenzjal mhux esplorat tal-bijoskart ġestit skont politiki ferm differenti 
differenti politiki f'kull Stat Membru; billi titjib fil-ġestjoni ta' dan l-iskart huwa meħtieġ 
sabiex ikun hemm ġestjoni effiċjenti u sostenibbli tar-riżorsi; billi l-irkupru tal-bijoskart 

                                               
1 ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1 - 98 u ĠU L 318, 28.11.1008, p. 15.
2 ĠU C 227 21 .9.2006 p.524
3 ĠU L 312, 23.11.1008, p.3.
4 ĠU C 287 E, tad-29.11.2007, p.168.
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għandu jiġi intensifikat sabiex jintlaħqu l-miri għar-riċiklaġġ u għall-enerġiji li jiġġeddu u 
b'hekk jingħata kontribut għall-ilħuq tal-għanijiet tal-istrateġija UE 2020, 

G. billi l-ġestjoni ta' dan it-tip ta' skart għandu jkun strutturat skont il-'ġerarkija tal-iskart': il-
prevenzjoni u t-tnaqqis, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ, it-tipi oħra ta' rkupru, b'mod 
partikolari għal skopijiet ta' enerġija, u bħala l-aħħar għażla, it-tfigħ fil-landfills (skont il-
Artikolu 4 tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart); billi l-prevenzjoni hija l-objettiv prijoritarju 
fil-ġestjoni tal-bijoskart; billi l-prevenzjoni tagħti lok, b'mod partikolari, li jiġi evitat l-
iskart tal-ikel u l-iskart aħdar, pereżempju permezz tat-titjib fl-ippjanar ta' ġonna pubbliċi 
bi pjanti u siġar b'livell baxx ta' manutenzjoni,

H. billi l-bijoskart għandu rwol fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, u joffri potenzjal fil-ġlieda 
kontra d-degradazzjoni tal-ħamrija u l-promozzjoni tal-produzzjoni ta' enerġiji li jiġġeddu,        

I. billi l-bijoskart għandu jitqies bħala riżorsa naturali prezzjuża li jista' jintuża għall-
produzzjoni ta' kompost ta' kwalità għolja, u b'hekk jgħin fil-ġlieda kontra d-degradazzjoni 
tal-ħamrija fl-Ewropa, iż-żamma tal-produttività tal-ħamrija, jitnaqqas l-użu ta' 
fertilizzanti kimiċi u jsaħħu l-kapaċità tal-ħamrija li żżomm l-ilma, 

J. billi jeħtieġ li jiġu definiti standards ta' kwalità għat-trattament tal-bijoskart u għall-
kwalità tal-kompost; billi r-regolamentazzjoni tal-parametri tal-kwalità għall-kompost se 
jagħmilha possibbli li tinbena l-fiduċja tal-konsumaturi f'dan il-prodott; billi l-kompost 
għandhom jiġi klassifikat skont il-kwalità tiegħu, 

K. billi fl-Istati Membri jintużaw sistemi differenti ta' ġestjoni tal-iskart, u billi t-tfigħ fil-
landfills għadu l-aktar metodu użat ta' rimi ta' skart solidu urban fl-Unjoni Ewropea, 
minkejja li huwa l-agħar għażla għall-ambjent, 

L. billi l-ġbir separat bħalissa jagħmilha possibbli li tkun evitata l-kontaminazzjoni u jgħin 
biex jintlaħaq l-għan ta' ksib ta' kompost ta' kwalità għolja, jipprovdi materjali ta' kwalità 
għar-riċiklaġġ tal-bijoskart u jagħmel l-irkupru tal-enerġija aktar effiċjenti, 

M. billi huwa importanti li jkun hemm sistema obbligatorja ta' ġbir separat, ħlief fejn is-
separazzjoni tal-bijoskart minn tipi oħra ta' skart ma tkunx fattibbli mill-aspett ambjentali 
u ekonomiku (b'mod partikolari fejn il-loġistika tal-ġbir separat ma tagħtix lok li jkun 
evitat li l-bijoskart jiġu kkontaminat b'tipi oħra ta' skart jew sustanzi li jniġġsu, jew meta l-
infrastruttura tal-ġbir separati mhix ambjentalment ġustifikat f'żoni rurali jew 
b'popolazzjoni baxxa), 

N. billi, minħabba l-implimentazzjoni fqira tagħhom, l-objettivi stabbiliti biex il-bijoskart ma 
jibqax jintrema fil-landfills jirrikjedu linji gwida leġiżlattivi addizzjonali biex jintlaħqu, 

O. billi l-produzzjoni ta' fjuwil għal finijiet ta' trasport mill-bijoskart toffri vantaġġ ambjentali 
sinifikanti; 

P. billi l-għan ewlieni tal-ġestjoni tal-bijoskart għandu jkun ir-riżultat, li jfisser li l-għażliet 
teknoloġiċi kollha għall-ġestjoni tal-bijoskart jistgħu jinżammu miftuħa filwaqt li jiġu 
mħeġġa l-innovazzjoni, ir-riċerka xjentifika u l-kompetittività, 
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Q. billi teżisti sinerġija sinifikanti bejn il-tranżizzjoni lejn soċjetà ta' riċiklaġġ u l-potenzjal 
għall-ħolqien ta' impjiegi f'dan il-qasam, 

R. billi r-riċerka xjentifika u l-innovazzjoni teknoloġika fil-qasam tal-ġestjoni tal-bijoskart 
għandhom jiġu mħeġġa,

S. billi l-Kummissjoni u lill-Istati Membri għandhom jippromwovu attivitajiet ta' 
sensibilizzazzjoni ambjentali fil-qasam tal-bijoskart, b'mod partikolari fl-iskejjel, sabiex 
titrawwem il-ġestjoni sostenibbli tal-iskart solidu urban u ssir sensibilizzazzjoni pubblika 
dwar il-vantaġġi tal-ġbir separat; billi l-muniċipalitajiet u l-impriżi muniċipali jiżvolġu 
rwol importanti fil-qasam tal-konsulenza u informazzjoni lill-pubbliku dwar il-
prevenzjoni tal-iskart,

1. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tirrevedi l-leġiżlazzjoni applikabbli għall-bijoskart bil-
ħsieb li, b'mod konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, tfassal proposta għal direttiva 
speċifika sal-aħħar tal-2010; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi l-kriterji għall-produzzjoni tal-kompost ta' kwalità 
għolja; 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tadotta sistema ta' klassifikazzjoni tal-kwalità għat-tipi 
differenti ta' kompost miksuba permezz tat-trattament tal-bijoskart; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi sistema ta' ġbir separat obbligatorja għall-
Istati Membri, ħlief fejn dan mhux vijabbli jew ma jkunx l-aħjar għażla mil-lat ambjentali 
u ekonomiku;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu attivitajiet ta' 
sensibilizzazzjoni ambjentali fil-qasam tal-bijoskart, b'mod partikolari fl-iskejjel, sabiex 
titrawwem il-ġestjoni sostenibbli tal-bijoskart u ssir sensibilizzazzjoni pubblika dwar il-
prevenzjoni tal-ħolqien tal-iskart u l-vantaġġi tal-ġbir separat;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu r-riċerka xjentifika u l-
innovazzjoni teknoloġika fil-qasam tal-ġestjoni tal-bijoskart; 

7. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni. 
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NOTA SPJEGATTIVA

Minħabba t-tkabbir fl-ekonomija u fit-territorju tal-UE, qed ikomplu jiġu prodotti ammonti ta' 
skart li kulma jmur qed jiżdied. Hu stmat li l-ammont ta' bijoskart fl-UE kull sena jammonta 
għal 76.5 u 102 miljum tunnellata tal-skart tal-ikel u tal-ġnien, u 37 miljun tunnellata mill-
industrija tal-ikel u tax-xorb.

L-ewwel prijorità għandha tkun li l-ħolqien tal-iskart jiġi evitat jew inkella jitnaqqas, u dan 
jirriżulta f'benefiċċji kbar ambjentali u ekonomiċi. Dan l-għan jista' jinkiseb permezz ta' 
leġiżlazzjoni u billi ssir sensiblizzazzjoni pubblika. Huwa ttamat li ċ-ċittadini Ewropew, 
b'sensittività ambjentali mġedda u rieda li jipparteċipa, se jgħin biex jintlaħaq dan l-għan. Il-
prevenzjoni għandha tiġi interpretata fis-sens usa' tagħha, jiġifieri li l-iskart aħjar qatt ma 
jinħoloq jew inkella li qatt ma jkun jeħtieġ li jsir.

Għan strateġiku ulterjuri tal-politika tal-ġestjoni tal-iskart għandu jkun li l-UE tinbidel 
f'soċjetà ta' riċiklaġġ. Il-kwantità enormi ta' skart prodott kuljum fl-UE ma tista' sempliċiment 
tiġi moħlija. Il-bijoskart għandu rwol importanti fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u joffri 
potenzjal ta' valur f'termini ta' protezzjoni tal-ħamrija u tal-promozzjoni tal-produzzjoni ta' 
enerġiji li jiġġeddu, u għalhekk hu fattur sinifikanti fl-irkupru ta' dan il-volum ta' skart. Dan 
ifisser li l-iżvilupp sostenibbli jista' jiġi promoss permezz tal-ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi.

Ir-rwol tal-iskart bijoloġiku fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima

Wara l-enerġija, l-industrija u l-agrikoltura, l-iskart hu r-raba' l-akbar sors ta' gassijiet serra fl-
Unjoni Ewropea. Skont ċifri tal-2004, total ta' 109 miljun tunnellata ta' gassijiet serra ġew 
rilaxxati fl-arja mis-settur tal-iskart.

Is-sors prinċipali ta' emissjonijiet huma l-landfills. Anki jekk huma l-orħos għażla għal tul ta' 
żmien qasir, it-tfigħ fil-landfills huwa l-agħar għażla għall-ambjent, u jinvolvi responsabbiltà 
ambjentali u spejjeż ta' manutenzjoni ogħla. Il-gass ewlieni li jipproduċu l-landfills huwa l-
metanu, li, jekk ma jinqabadx, huwa 23 darba iktar b'saħħtu mid-diossidu tal-karbonju mil-lat 
ta' effetti ta' tibdil fil-klima.

Barra minn hekk, it-tnixxija li jipproduċu l-landfills, jekk ma tinġabarx skont id-Direttiva tat-
terraferma, tista' tikkontamina l-ilma u l-ħamrija kif ukoll tiġġenera bijoaerosols intejjen u 
inkonvenjenti viżivi. Aspett negattiv ieħor tal-landfills huwa l-ammont ta' art li jirrikjedu, li 
huwa akbar minn għażliet oħra ta' ġestjoni tal-iskart u fuq tul ta' żmien, iwassal għal telf mhux 
rekuperabbli ta' art, li jfisser li din mhix alternattiva sostenibbli. Għaldaqstant huwa urġenti li 
l-bijoskart ma jibqax jintrema fil-landfills.

Il-potenzjal tal-bijoskart għall-ġlieda kontra d-degradazzjoni tal-ħamrija

L-Istrateġija Tematika għall-Ħarsien tal-Ħamrija 2006 (COM(2006)231 finali) tiddeskrivi id-
degradazzjoni tal-ħamrija bħala problema gravi fl-Unjoni Ewropea. Id-degradazzjoni tal-
ħamrija għandha impatt dirett fuq il-kwalità tal-ilma u tal-arja, il-bijodiversità u l-klima.

Il-bijoskart jista' jkollu rwol kruċjali fl-irkupru tal-ħamrija jekk jintuża għall-kompost. Il-
kompost huwa l-għażla ta' trattament l-aktar xierqa għall-iskart aħdar u toffri l-vantaġġ li dan 
jista' jintuża biex jiffertilizza l-ħamrija. Skont l-Istrateġija Tematika dwar il-Ħarsien tal-
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Ħamrija, id-degradazzjoni tal-ħamrija għandha mnejn tiswa sa EUR 8 biljun fis-sena.

Il-produzzjoni tal-kompost għandha tpoġġi l-enfasi fuq ir-riżultat, filwaqt li l-għan għandu 
jkun kompost ta' kwalità għolja. Skont l-Istrateġija Tematika dwar il-Ħarsien tal-Ħamrija, il-
kompost huwa wieħed mill-aħjar sorsi ta' materjal organiku stabbli minn fejn jista' jiġi ffurmat 
humus ġdid f'ħamrija degradata. L-użu tal-kompost joffri benefiċċji agronomiċi, bħal titjib fl-
istruttura tal-ħamrija, fl-infiltrazzjoni tal-indewwa, fil-kapaċità li żżomm l-ilma, fil-
mikrorganiżmi tal-ħamrija u fil-provvista ta' nutrijenti. Huwa stmat li 45% tal-ħamrija 
Ewropea għandha kontenut organiku baxx. F'dan il-kuntest huwa importanti li tiġi mħeġġa l-
produzzjoni ta' kompost ta' kwalità għolja bbażata fuq it-trattament xieraq tal-iskart 
bijoloġiku.

Il-potenzjal tal-iskart bijoloġiku fil-promozzjoni ta' enerġiji li jiġġeddu

L-iskart bijoloġiku jista' jservi wkoll ta' materja prima importanti għall-produzzjoni tal-
bijoenerġija, li tinħoloq mid-diġestjoni anaerobika, u hija l-aktar għażla xieraq għat-trattament 
tal-iskart bijoloġiku imxarrab (bħall-iskart umdu mit-tisjir). Id-diġestjoni anaerobika 
tipproduċi bijogass f'reatturi kkontrollati li jista' jintuża għall-ġenerazzjoni tal-elettriku, għat-
tisħin jew bħala bijofjuwil għall-karozzi.

Il-bijoskart ta' kwalità aktar baxxa li ma jissodisfax il-kriterji tal-kwalità biex jintuża għall-
kompost għandu jiġi proċessat f'enerġija u klassifikat skont il-kwalità tiegħu.

Il-ġestjoni attwali tal-bijoskart

S'issa, il-bijoskart ġie ġestit f'konformità ma' politiki ferm differenti f'kull Stat Membru, li 
jvarjaw minn azzjonijiet minimi f'xi pajjiżi għal politiki ambizzjużi f'oħrajn. Teżisti 
diskrepanza kbira bejn dawk l-Istati Membri li jirriċiklaw l-inqas (it-tfigħ fil-landfills 
jirrappreżenta 90%, ir-riċiklaġġ u l-irkuprar tal-enerġija 10%) u dawk bl-aktar approċċi 
effiċjenti (it-tfigħ fil-landfills jirrappreżenta 10%, l-irkuprar ta' enerġija 25% u r-riċiklaġġ 
65%).

Il-leġiżlazzjoni attwali tal-UE ma tillimitax l-għażliet tal-Istati Membri f'termini tal-għażliet 
tat-trattament għall-bijoskart, sakemm it-trattament jissodisfa ċerti kundizzjonijiet ta' qafas, 
b'mod partikolari dawk stabbiliti bid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart, fejn l-Istati Membri huma 
mħeġġa jieħdu miżuri li jinkoraġġixxu: il-ġbir separat tal-bijoskart għall-kompost u d-
diġestjoni anaerobika; it-trattament tal-bijoskart b'mod li jilħaq livell għoli ta' ħarsien; u l-użu 
ta' materjali prodotti mill-bijoskart li jkunu sikuri f'termini ambjentali. Id-Direttiva dwar ir-
rimi fit-terraferma (landfills) tistipula wkoll li għandna gradwalment nieqfu nitfgħu il-
bijoskart fil-landfills.

Madankollu, dawn l-istrumenti leġiżlattivi ma kisbux l-għanijiet stabbiliti. Minħabba l-
implimentazzjoni ineffikaċi tal-għan li l-bijoskart ma jibqax jintefa' fil-landfills mill-Istati 
Membri, huwa ċar li jeħtieġ li jiġu introdotti miżuri addizzjonali sabiex jikkumplimentaw id-
Direttiva dwar it-terraferma.

Il-ġejjieni tal-ġestjoni tal-bijoskart

Direttiva speċifika għall-ġestjoni tal-bijoskart tkun pilastru kruċjali għall-implimentazzjoni 
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tal-prinċipji li jirriżultaw mid-Direttiva ta' Qafas dwar l-Iskart u direttivi oħra relatati mal-
ġestjoni tal-iskart b'mod ġenerali. Barra minn hekk, il-kumpilazzjoni tad-diversi regoli dwar 
il-ġestjoni tal-bijoskart f'biċċa leġiżlazzjoni waħda huwa fih innifsu eżerċizzju ta' eċċellenza 
leġiżlattiva u regolamentazzjoni aħjar. Direttiva speċifika għal ġestjoni tal-bijoskart toffri 
aktar ċarezza, semplifikazzjoni u ċertezza ġuridika f'dan il-qasam, u b'hekk tiggarantixxi l-
fiduċja għal żmien twil ta' investituri pubbliċi u privati.

Mhuwiex mixtieq li l-għażla tal-ġestjoni l-aktar vantaġġuża tiġi imposta, peress li hemm 
għadd kbir ta' elementi varjabbli u kunsiderazzjonijiet lokali li jeħtieġ li jitqiesu. Barra minn 
hekk, l-investimenti li diġà saru mill-Istati Membri m'għandhomx jiġu kkontestati. Direttiva 
dwar il-ġestjoni tal-bijoskart għanda għalhekk tippermetti ċerta flessibilità sabiex l-aħjar 
soluzzjoni mill-aspett ambjentali u ekonomiku tkun tista' tiġi identifikata lokalment. 
Madankollu, huwa kruċjali li jiġu stabbiliti regoli ta' konverġenza ambjentali f'dan il-qasam 
biex jiggwidaw investiment ġdid.

Waħda mid-direzzjonijiet li għandna nieħdu tirrigwarda l-ġbir separat tal-bijoskart, peress li s-
separazzjoni tal-bijoskart minn tipi oħra ta' skart jagħmilha possibbli li tiġi evitata l-
kontaminazzjoni u tgħin biex jintlaħaq l-għan tal-ksib ta' kompost ta' kwalità għolja, tipprovdi 
materjali ta' kwalità għar-riċiklaġġ tal-bijoskart u ttejjeb l-effiċjenza tal-irkupru tal-enerġija. 
Għaldaqstant, il-ġbir separat għandu jkun obbligatorju. L-Istati Membri jistgħu madankollu 
jiġu eżentati minn dan l-obbligu fejn huwa ma jkunx prattikabbli jew ma jkunx l-aħjar għażla 
mill-aspett ambjentali u ekonomiku (pereżempju fejn il-loġistika tal-ġbir separat ma toffrix il-
possibilità li l-bijoskart ma jiġix kkontaminat, jew fejn l-impożizzjoni ta' infrastruttura ta' ġbir 
separat mhix ġustifikata mil-lat ambjentali, f'żoni rurali jew b'popolazzjoni baxxa).

Ir-regolamentazzjoni tal-bijoskart mhix biss importanti mil-lat ambjentali iżda wkoll f'termini 
tal-operat tas-suq intern, minħabba li issa għandna sitwazzjonijiet fejn kompost prodott minn 
bijoskart jistà jitqies bħala skart f'post wieħed u bħala prodott f'post ieħor. Hawnhekk ukoll, 
il-politiki tal-Istati Membri jeħtieġ li jiġu armonizzati permezz ta' direttiva speċifika dwar il-
bijoskart.

Il-ġestjoni tal-iskart għandha wkoll implikazzjonijiet soċjali sinifikanti. Pereżempju, l-
industrija tar-riċiklaġġ toħloq sa 250 impjieg permezz tar-riċiklaġġ ta' 10 000 tunnellata skart 
riċiklat, meta mqabbla ma' bejn 20 u 40 impjiegi li jinħolqu meta l-iskart jintrema 
f'inċineratur, u madwar 10 impjiegi meta l-iskart jintrema f'landfills.

Il-kumpilazzjoni tad-diversi regoli frammentati dwar il-bijoskart, flimkien ma' regoli ġodda, 
f'direttiva speċifika waħda dwar il-ġestjoni tal-bijoskart tagħmilha possibbli li r-riżorsi jiġu 
ġestiti b'mod aktar effiċjenti u li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-ġestjoni tal-bijoskart. Ikun ukoll  
possibbli li terġa' tiġi introdotta materja organika fil-ħamrija u jitnaqqas l-użu ta' fertilizzanti 
kimiċi, tgħin lill-Istati Membri jiksbu l-għan li l-bijoskart ma jispiċċax fil-landfills, 
tinkoraġġixxu l-ġbir separat, tiċċara l-punt li fih materjal prodott mill-bijoskart jiġi meqjus 
bħala prodott, u tippromwovi l-innovazzjoni teknoloġika u l-ħolqien tal-impjiegi bi qbil mal-
Istrateġija UE 2020.

F'din il-kriżi ekonomika attwali, l-istituzzjonijiet Ewropej m'għandhomx jitilfu jew inaqqsu l-
ambizzjoni tagħhom li jkunu fuq quddiem rigward kwistjonijiet ambjentali. Ma nistgħux 
nibqgħu bil-sitwazzjoni attwali fl-UE fejn perċentwal daqshekk kbir ta' skart jintrema fil-
landfills. Minkejja li din l-għażla tista' prima facie tidher li hi l-orħos waħda, fil-fatt hija l-
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għażla bl-akbar spejjeż fuq tul ta' żmien, filwaqt li ma tgħin xejn biex jintlaħqu l-għanijiet 
tagħna li niġġieldu t-tibdil fil-klima u ma tagħtix lok li l-bijoskart jintuża bħala riżorsa. Jekk 
fl-istess ħin jiġi mħeġġeġ il-ġbir separat tal-iskart, iċ-ċittadini Ewropej se jkunu involuti 
f'sensibilizzazzjoni ambjentali ġdida, l-ispejjeż se jonqsu filwaqt li jinkiseb prodott siewi.

B'Direttiva speċifika dwar il-bijoskart li timxi lejn din id-direzzjoni, inkunu kapaċi ngħaqqdu 
ħarsien ambjentali għoli u tkabbir sostenibbli mal-garanzija ta' kwalità ta' ħajja għaċ-ċittadini 
Ewropej.


