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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jemmen li l-użu tal-bijogass jista' jagħti kontributi sinifikanti biex tintlaħaq il-mira li 
torbot ta' 20% ta' enerġiji rinovabbli fil-konsum ġlobali ta' l-enerġija ta' l-UE sa l-2020;

2. Jenfasizza li d-demel ta' l-annimali, id-drenaġġ muniċipali u l-iskart mill-agrikoltura u l-
industrija jista' jkun fihom sustanzi (batterji, virusijiet, parassiti, ħadid tqil, sustanzi 
organiċi li jagħmlu l-ħsara) li jistgħu jkunu potenzjalment ta' theddida għas-saħħa 
pubblika u għall-ambjent;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura li jittieħdu prekawzjonijiet xierqa biex tkun evitata 
l-kontaminazzjoni kif ukoll it-tifrix ta' dawn is-sustanzi u kwalunkwe mard li jġibu 
magħhom, b'rikonoxximent li l-proċessi ta' tisħin inaqqsu l-virusijiet biss sa ċertu punt u li 
s-sustanzi organiċi bħall-ftalati bilkemm jitnaqqsu waqt li l-ħadid tqil jibqa' prattikament 
kif kien;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina fuq il-bażi ta' paraguni taċ-ċiklu tal-ħajja ta' varji 
tipi ta' bijomassa fl-impjanti tal-bijogass is-sostenibilità ta' dawn it-tipi rigward l-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra u l-effetti tagħhom fuq il-kwalità ta' l-arja, il-
bijodiversità, inklużi l-foresti naturali, l-immaniġġjar ta' l-art u l-produzzjoni ta' l-ikel;

5. Jenfasizza li m'hemm l-ebda leġiżlazzjoni Komunitarja li tittratta speċifikament il-
bijogass; jirrikonoxxi li l-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni agro-ambjentali relatata, 
inkluża d-direttiva dwar in-Nitrati, id-Direttiva IPPC; id-Direttiva dwar il-Ħama tad-
Drenaġġ, id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva dwar l-Għasafar, id-Direttiva ' 
Habitat' u l-leġiżlazzjoni dwar il-Ħadid Tqil, huma kruċjali biex tkun żgurata l-
produzzjoni sostenibbli tal-bijogass;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura l-koperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-Istati 
Membri, inklużi dawk li bħalissa m'għandhomx impjanti tal-bijogass jew għandhom biss 
ftit, biex jitgħallmu dwar l-aħjar prattiki ta' xulxin rigward l-impjanti tal-bijogass;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta malajr kemm jista' jkun proposta għal direttiva 
dwar il-bijo-skart, li tinkludi standards ta' kwalità;

8. Jistieden lill-Presidenzi attwali u futuri biex jgħinu l-progress tad-diskussjonijiet dwar kif 
għandha tkun promossa l-produzzjoni tal-bijogass.
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