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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar fil-ġerarkija tal-iskart stabbilita preżentata fid-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart, li 
fiha l-landfills huma meqjusa bħala l-agħar għażla; jenfasizza li l-bijoskart irid l-ewwel 
jitnaqqas u mbagħad jinġabar separatament u rriċiklat, b’mod partikulari billi tiġi rkuprata 
l-enerġija u, jekk ikun possibbli, permezz tal-ikkompostjar;

2. Jinnota li l-bijoskart jikkostitwixxi parti sinifikanti mill-iskart (ukoll fiż-żoni urbani) u li 
llum, f’ħafna Stati Membri, jeżisti potenzjal kbir u mhux sfruttat li l-bijoskart jintuża 
bħala komport billi jinġabar separatament, iżda wkoll li l-enerġija u l-materjali jiġu 
rkuprati mill-iskart ġenerali, bil-għan li jitrażżan l-iskart li jispiċċa fil-landfills;

3. Jenfasizza r-rwol li l-bijoskart użat mill-ġdid fis-sura ta’ komport jista’ jkollu fil-ġlieda 
kontra l-bidla fil-klima, kontra d-degradazzjoni tal-ħamrija u l-erożjoni; jistieden lill-Istati 
Membri biex jipprovdu għall-ikkompostjar fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom u 
jħeġġiġhom jagħmlu skambju bejniethom tal-aħjar prattiki; jenfasizza li jinħtieġ titjib fil-
ġestjoni tal-iskart u armonizzazzjoni tal-istandards ta’ kwalità għall-kompost, sabiex 
jitħeġġeġ l-iżvilupp ta’ suq Ewropew għall-kompost;

4. Jenfasizza li jeħtieġ li jiżdied is-sehem tal-iskart li ma jispiċċax fil-landfills u jinnota, 
f’dan il-kuntest, li l-bijoskart jista’ jgħin fl-ilħuq tal-objettiv tal-UE ta’ sehem tal-enerġija 
li tiġġedded ta’ mill-anqas 20% sal-2020 kif ukoll għall-objettiv tad-Direttiva tal-UE dwar 
il-Kwalità tal-Fjuwil; ifakkar li d-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli tappoġġa l-użu ta' 
kull tip ta' bijomassa, inkluż il-bijoskart għal finijiet ta' enerġija, bħala sors tal-enerġija 
rinnovabbli, u li l-bijofjuwils mill-iskart jiswew doppju fl-ilħuq tal-objettiv ta’ sehem tal-
enerġija li tiġġedded ta’ 10% fit-trasport; għaldaqstant jistieden lill-Istati Membri biex fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom jikkunsidraw l-irkupru tal-enerġija mill-partijiet 
bijodegradabbli tal-iskart bħala parti mill-politika integrata tal-ġerarkija tal-iskart, u 
jħeġġiġhom biex jiskambjaw ideat dwar l-aħjar prattiki;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex, filwaqt li jqisu l-kundizzjonijiet ġeografiċi u klimatiċi 
speċifiċi tagħhom, fil-qosor jiddeskrivu kif l-enerġija mill-bijoskart inkluża d-diġestjoni 
anerobika għall-produzzjoni ta' bijogass u ta' bijofjuwils avvanzati tista' tgħin ħalli 
jisfruttaw ir-riżorsi ta' bijomassa eżistenti;

6. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tal tissaħħaħ il-kuxjenza pubblika u l-aċċettazzjoni 
mill-pubbliku tal-ġbir separat tal-iskart, tar-riċiklaġġ u tal-irkupru tal-enerġija, l-aktar 
permezz ta’ kampanji edukattivi u tal-midja;

7. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li l-Istati Membri jistabbilixxu qafas konsistenti u stabbli li jappoġġa 
l-kostruzzjoni ta' faċilitajiet għall-ikkompostjar u għall-irkupru tal-enerġija mill-
(bijo)skart;

8. Jenfasizza li, bl-għan li jinkisbu l-objettivi f’diversi livelli (jiġu miġġielda t-tisħin tal-
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klima, id-degradazzjoni tal-ħamrija u l-erożjoni tal-ħamrija; il-kisba tal-objettivi tal-
enerġija rinnovabbli), kombinazzjoni ta’ kkompostjar u fermentazzjoni ta’ bijoskart 
miġbur separatament, jekk tkun fattibbli, żgur li għandha vantaġġi u għandha tiġi mħeġġa;

9. Jisħaq fuq il-fatt li, f'bosta Stati Membri, diġà teżisti xi infrastruttura, imma jinħtieġu 
inċentivi finanzjarji għall-ħolqien u l-istabbiliment ta’ swieq potenzjali tal-kompost u tal-
materjal diġerit, tal-bijoenerġija u tal-bijofjuwils, li ġejjin mill-bijoskart;

10. Filwaqt li jqis il-ħtieġa tal-komformità mad-Direttiva dwar l-Inċinerazzjoni tal-Iskart, 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jużaw il-faċilitajiet eżistenti tat-tisħin u t-
tkessiħ distrettwali u biex jutilizzaw il-fondi strutturali għall-finanzjament ta' faċilitajiet 
ta' enerġija mill-iskart, tal-ikkompostjar u tal-irkupru tal-enerġija mill-bijoskart ħalli 
jkunu jistgħu jnaqqsu l-ammont ta’ skart li jispiċċa fil-landfills;

11. Huwa tal-fehma li t-tagħmir għar-rimi tal-ikel ikkollegat man-netwerk pubbliku tad-
dranaġġ jista’ jkun alternattiva sabiex jitnaqqas l-ammont ta’ bijoskart li jispiċċa fil-
landfills u għall-produzzjoni tal-bijogass mill-bijoskart;

12. Jinnota li l-impjanti tal-enerġija mill-iskart u faċilitajiet oħra għall-irkupru tal-enerġija 
mill-bijoskart igawdu mill-istess kundizzjonijiet ta' aċċess għan-netwerks tad-
distribuzzjoni tal-elettriku u għall-pipelines tal-gass bħal sorsi oħra tal-enerġija 
rinnovabbli;

13. Jenfasizza l-vantaġġ ambjentali tal-produzzjoni tal-fjuwils għat-trasport mill-bijoskart;
jappella, għaldaqstant, biex il-bijofjuwils mill-bijoskart jgħoddu għall-objettivi tar-
riċiklaġġ; jappella biex id-definizzjoni tal-bijomassa fid-Direttiva ta' Qafas dwar l-Iskart 
tkun allinjata mad-Direttiva dwar l-Enerġija li Tiġġedded;

14. Jenfasizza l-importanza li jinżammu miftuħa l-possibilitajiet tekniċi kollha għall-ġestjoni 
tal-bijoskart biex jitħeġġu l-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi f'dan il-qasam;

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex, fil-valutazzjoni tal-impatt tagħha, tfassal sistema mtejba 
għall-ġestjoni tal-bijomassa fir-rigward tar-riċiklaġġ tal-bijoskart miġbur separatament, l-
użu tal-ikkompostjar għal benefiċċju agrikolu u ekoloġiku, l-alternattivi ta' trattament 
mekkaniku/bijoloġiku, u l-użu tal-bijoskart bħala sors għall-ġenerazzjoni tal-enerġija; iqis 
li din il-valutazzjoni tal-impatt għandha tintuża bħala bażi għat-tħejjija ta' qafas legali tal-
Unjoni Ewropea ġdid dwar l-iskart bijodegradabbli;

16. Jenfasizza li jeħtieġ li titqies il-firxa kollha tal-iskart bijodegradabbli, biex jinġiebu ’l 
quddiem il-produzzjoni tal-kompost u l-irkupru mill-flussi kollha tal-iskart; jiġbed l-
attenzjoni għall-fatt li l-iskart bijodegradabbli jinkludi mhux biss il-bijoskart imma wkoll 
il-ħama tad-drenaġġ u l-parti tal-iskart domestiku li tista' tiffermenta (karti jew kartun 
mħammġa jew mhux magħżula, ċerti tessuti, eċċ.);

17. Jenfasizza li l-ġbir separat tal-bijoskart jew sistemi oħra ta’ gestjoni tal-bijoskart li 
jimmassimizzaw l-irkupru tar-riżorsi għandhom jiddaħħlu f’qafas tal-Unjoni Ewropea u 
jistieden lill-Istati Membri sabiex jikkunsidraw li jistabbilixxu skemi separati ta’ ġbir 
għall-bijoskart; iqis li jinħtieġu inċentivi finanzjarji biex jiġu estiżi dan il-ġbir separat u 
sistemi oħra ta’ ġestjoni tal-bijoskart li jimmassimizzaw l-irkupru tar-riżorsi;
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18. Jinnota li qafas tal-Unjoni Ewropea tal-ġejjieni jipprovdi gwida u ċarezza legali għal 
bosta Stati Membri u jinkoraġġihom biex jinvestu fil-qasam tal-ġestjoni tal-iskart 
bijoloġiku;

19. Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq aktar riċerka dwar il-ġestjoni tal-metodi ta' 
trattament tal-bijoskart biex tikkwantifika aħjar il-benefiċċji relatati mal-ħamrija, kif 
ukoll l-irkupru tal-enerġija u l-impatti ambjentali.
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