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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. Jinnota li f'xi Stati Membri hemm potenzjal kbir mhux sfruttat għall-irkupru tal-enerġija 
mill-iskart billi dan ma jintefax fil-landfills;

2. Jenfasizza li jeħtieġ li l-irkupru tal-enerġija mill-bijoskart jikber fl-UE, biex b'hekk jgħin 
fl-ilħiq tal-miri UE 20:20:20 għall-enerġija rinnovabbli, kif ukoll dawk tad-Direttiva tal-
UE dwar il-Bijofjuwils u d-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; għaldaqstant 
jistieden lill-Istati Membri biex fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom jikkunsidraw l-
irkupru tal-enerġija mill-partijiet bijodegradabbli tal-iskart, u jħeġġiġhom biex jiskambjaw 
ideat dwar l-aħjar prattiki;

3. Jistieden lill-Istati Membri biex fil-qosor jiddeskrivu kif il-bijoskart jista' jgħin ħalli 
jisfruttaw ir-riżorsi ta' bijomassa eżistenti, fil-qies tal-kundizzjonijiet ġeografiċi u 
klimatiċi speċifiċi tagħhom;

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

5. Jisħaq fuq il-fatt li, f'bosta Stati Membri, l-infrastruttura meħtieġa diġà qiegħda hemm, 
imma jeħtieġ li fil-livell nazzjonali jkun hemm inċentivi finanzjarji għall-ħolqien u l-
istabbiliment tas-swieq potenzjali tal-bijogass u tal-bijofjuwils relatati mal-bijoskart;

6. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jużaw il-faċilitajiet eżisteti tat-tisħin u t-
tkessiħ distrettwali u biex jutilizzaw il-fondi strutturali għall-finanzjament ta' faċilitajiet ta' 
enerġija mill-iskart u tal-irkupru tal-enerġija mill-bijoskart ħalli jkunu jistgħu jinkanalaw 
aktar skart lil hinn mil-landfills;

7. Jenfasizza l-ħtieġa li l-impjanti tal-enerġija mill-iskart u faċilitajiet oħra għall-irkupru tal-
enerġija mill-bijoskart igawdu mill-istess kundizzjonijiet ta' aċċess għax-xibka tal-
elettriku bħal sorsi oħra tal-enerġija rinnovabbli;

8. Jenfasizza l-importanza li jinżammu miftuħa l-possibbiltajiet tekniċi kollha għall-ġestjoni 
tal-bijoskart biex jinkoraġġixxu l-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi f'dan il-qasam.


