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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u 
l-Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. iqis li l-produzzjoni tal-bijomassa u ta' l-enerġija li terġa' tiġġedded tikkontribwixxi 
għat-tnaqqis ta' dipendenza fuq l-enerġija (fir-rigward ta' kemm iż-żejt kif ukoll l-
importazzjoni tal-bijomassa) u jippromwovi d-diversifikazzjoni tas-sorsi ta' enerġija, kif 
stipulat fil-Green Paper tal-Kummissjoni, "Lejn strateġija Ewropea dwar is-sigurtà fil-
provvista ta' l-enerġija" (COM(2000)0769) iżda trid tkun akkumpanjata wkoll bi ħsieb 
aktar ġenerali dwar il-konsum ta' l-enerġija tagħna u b'hekk dwar l-istil ta' ħajja tagħna u 
l-metodi ta' produzzjoni bil-ħsieb li nikkunsmaw l-enerġija b'mod aktar effiċjenti 
(permezz ta' l-użu ta' aktar enerġija li terġa' tiġġedded), iżda fuq kollox, li nikkunsmaw 
inqas enerġija; jenfasizza li l-indirizzar tal-problema tal-bidla fil-klima irid ikun objettiv 
tal-miżuri kollha fil-qasam tal-bijoenerġija;

2. iqis li s-sostituzzjoni tal-fjuwils mill-fossili jwassal għal opportunitajiet ekonomiċi u 
jinkludi aspetti ekoloġiċi u soċjali;

3. iqis li l-produzzjoni tal-bijomassa u tal-bijofjuwils tista' tikkontribwixxi b'mod 
sinifikattiv lejn il-kisba ta' l-objettivi Ewropej għal kontroll tal-klima;

4. jenfasizza li l-appoġġ għall-promozzjoni ta' uċuh agrikoli għall-enerġija kien introdott 
bħala parti mir-riforma tal-politika agrikola komuni (CAP);

5. jimmarka l-potenzjal offrut mill-użu ta' prodotti sekondarji agrikoli, prodotti forestali u 
skart għall-produzzjoni ta' enerġija għas-sħana u għall-iffriskar, fjuwils u elettriku; iżda 
jqis li l-produzzjoni tal-bijomassa u tal-bijofjuwils m'għandhiex tissostitwixxi l-irwol 
prinċipali ta' l-agrikoltura, li hu l-produzzjoni ta' l-ikel;

6. iqis li l-appoġġ tal-Komunità huma meħtieġ għall-promozzjoni tal-bijomassa u tal-
bijofjuwils estratti minn varjetà ta' skart organiku, b'mod partikulari skart forestali, skart 
ġej mit-trattament ta' l-ilma użat, minn skart solidu urban u minn żjut ta' l-ikel;

7. jistieden lill-Kummissjoni biex telimina kwalunkwe ostakolu bbażat fuq il-leġiżlazzjoni 
Ewropea biex tkun possibbli u biex tippromwovi l-fermentazzjoni ta' fertilizzant jew ta' 
skart organiku għal produzzjoni tal-bijogass;

8. jenfasizza li waqt l-isfruttament tal-prodotti sekondarji agrikoli, ta' uċuh agrikoli għall-
enerġija u ta' prodotti forestali u skart, trid tingħata attenzjoni għall-aspetti ta' l-
effiċjenza fl-enerġija u ta' l-iżvilupp sostenibbli; għalhekk, iqis li dawn il-prodotti 
għandhom jintużaw b'mod primarju bl-aktar mod effiċjenti għall-iskop li tkun 
akkwistata enerġija għas-sħana;

9. jenfasizza l-importanza ta' mekkaniżmi tas-suq li jippermettu sorsi ta' enerġija mill-
bijomassa biex isiru kompetittivi fuq bażi sostenibbli; (tħassir)

10. jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq aktar sforzi biex tressaq flimkien l-istandards 
tal-prodott u l-appoġġ għal materja prima li terġa' tiġġedded fi ħdan l-UE, biex 
tippromwovi suq intern għal sorsi ta' enerġija li jerġgħu jiġġeddu;

11. iqis li l-kwalità tal-bijofjuwils (b'mod partikulari bijofjuwils użati bħala sostitut għal 
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petrol fis-settur tat-trasport) trid tkun immonitorjata b'laboratorji ekkwipaġġjati b'mod 
xieraq u li l-investiment irid jitwettaq fil-livell Ewropew fil-modernizzazzjoni 
teknoloġika ta' l-infrastruttura tal-laboratorju użata biex timmonitorja l-kwalità ta' 
fjuwils b'mod newtrali u indipendenti;

12. jinnota li l-bijofjuwils jeħtieġu provi speċifiċi, li jitolbu l-investiment, u għal din ir-
raġuni għandhom ikun allokati fondi strutturali u ta' koeżjoni biex jinvestu mhux biss fi 
proġetti ta' investiment iżda fl-infrastruttura wkoll, li jippermetti biex tinżamm il-
kwalità tal-prodotti kkonċernati;

13. jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta għal direttiva dwar l-enerġija għas-
sħana u għall-iffriskar minn sorsi ta' enerġija li jerġgħu jiġġeddu mill-aktar fis possibbli 
u jfakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14.2.2006 bir-rakkomandazzjonijiet għall-
Kummissjoni dwar l-enerġija għas-sħana u għall-iffriskar minn sorsi ta' enerġija li 
jerġgħu jiġġeddu1 u dwar id-deċiżjoni tal-Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Finanzjarji biex jawtorizza lill-Istati Membri biex japplikaw rata mnaqqsa ta' taxxa fuq 
il-valur miżjud fil-każ tal-provvista ta' enerġija għas-sħana distrettwali ta' oriġini li 
terġa' tiġġedded; 

14. jenfasizza li l-aħjar ambjent regolatorju possibbli għandu jinħoloq għall-użu ta' 
bijomassa biex jagħti spinta lill-produzzjoni tal-bijomassa b'mod li jkun sostenibbli fis-
sens ekoloġiku, ekonimiku u ta' sigurtà internazzjonali ta' l-ikel u biex jiżgura li jintuża 
b'mod aktar effettiv, pereżempju biex jippromwovi l-koġenerazzjoni;

15. jemmen li r-riżorsi allokati għal prijoritajiet ta' l-iżvilupp rurali tal-Komunità jistgħu 
jgħinu biex jagħtu spinta lill-użu ta' l-enerġija li terġa' tiġġedded u jgħinu biex tkun 
affrontata l-bidla fil-klima; iżda jenfasizza li fondi għall-iżvilupp rurali huma 
disponibbli għal approċċ olistiku għat-tiġdid ekonomiku u għas-salvagwardja ta' l-
ambjent ta' zoni rurali u r-riżorsi naturali tagħhom; jenfasizza li l-Istati Membri jridu 
jqisu dispożizzjonijiet għal għajnuna u jipprovdu konċessjonijiet tat-taxxa skond il-
programmi ta' żvilupp rurali nazzjonali tagħhom u approprjazzjonijiet baġitarji oħrajn;

16. jappoġġja l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2006 li jistipulaw li għandu 
jsir sforz biex jiżdied is-sehem ta' l-enerġiji li jerġgħu jiġġeddu bi 15% kif ukoll is-
sehem tal-bijofjuwils bi 8% sa l-2015;

17. jistieden lill-Kummissjoni biex tiddedika aktar attenzjoni għal proġetti ta' bijofjuwil fuq 
skala żgħira fi ħdan is-settur agrikolu primarju, bħad-distillazzjoni u l-fermentazzjoni 
mobbli, li jista' jkollhom impatt maġġuri fuq l-ipproċessar fil-futur ta' prodotti 
sekondarji prinċipali;

18. iqis li fil-każ tal-bijoraffineriji, għandhom jitfasslu mekkaniżmi li jinkoraġġixxu l-
istallazzjoni ta' infrastruttura li tippermetti li r-riżorsi jkunu introdotti fil-pront f'impjanti 
ta' konverżjoni jew - f'każ li l-proċess fil-bijoraffineriji jkun konġunt ma' l-uċuh agrikoli 
għall-enerġija - jippermetti l-prodotti li jkunu disponibbli malajr għall-użu finali; 

19. jemmen li l-ħolqien ta' suq ta' l-UE għal bijofjuwils għandu jnaqqas id-dipendenza ta' l-
Ewropa fuq il-provvista ta' l-enerġija u għandu joffri opportunità biex ikunu żviluppati 
sorsi ta' dħul alternattivi mhux biss għal bdiewa tagħna iżda għal ekonomiji rurali 
tagħna wkoll;

  
1 Testi Adottati, P6_TA (2006)0058.
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20. jenfasizza li fl-interessi tas-sostenibilità, meta tkun sfruttata l-bijomassa, għandu jkun 
inkoraġġut l-isfruttament kemm jista' jkun possibbli viċin tal-lok fejn toriġina l-materja 
prima agrikola u b'hekk tkun eliminata l-ħela ta' l-enerġija kawża tat-trasport; għalhekk, 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jużaw l-iffinanzjar ta' l-iżvilupp 
rurali għall-iskop biex jikkonvertu lill-istituzzjonijiet pubbliċi rurali biex jużaw il-
bijoenerġija bħala sors ta' sħana;

21. iqis li jkun importanti li tkun armonizzata l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2003/30/EC 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Mejju 2003 dwar il-promozzjoni ta' l-użu 
ta' bijofjuwils jew fjuwils għat-trasport oħra li jerġgħu jiġġeddu1 (id-Direttiva tal-
Bijofjuwils) fl-Istati Membri kollha;

22. jappoġġja t-tħabbir tal-Kummissjoni li hija se tirrevedi sa l-aħħar ta' l-2006 il-valuri ta' 
limitu għall-kontenut ta' bijofjuwil tal-petrol u tad-diżil, li jostakolaw l-użu wiesa' tal-
bijofjuwils, fil-kuntest tad-Direttiva 98/70/EC tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Ottubru 1998 relatata mal-kwalità tal-petrol u tad-diżil2;

23. jenfasizza l-importanza li l-miri indikattivi stipulati fid-Direttiva tal-Bijofjuwils jkunu 
obbligatorji u jħeġġeġ biex ikunu stabbiliti miri ġodda, aktar ambizzjużi u fuq perjodu 
ta' żmien fit-tul sa l-2020, biex tinħoloq il-fiduċja fl-investitur u biex jiżguraw appoġġ 
għal bdiewa u negozjanti li jinvestu fl-industrija; jinnota li l-miri indikattivi jridu jkunu 
bbażati fuq analiżi xierqa tal-potenzjal tal-produzzjoni sostenibbli ta' bijofjuwils u jkunu 
konġunti ma' miżuri effiċjenti għall-protezzjoni ta' l-ambjent;

24. jenfasizza l-importanza ta' l-adozzjoni sa l-2010 ta' figura li torbot ta' 5.74% għall-miri 
indikattivi stipulati fid-Direttiva tal-Bijofjuwils;

25. jemmen li l-UE għandha timmira għal struttura obbligatorja milli għal waħda volontarja 
biex tippromwovi l-bijofjuwils u jissuġġerixxi l-introduzzjoni ta' perċentaġġ minimu 
obbligatorju ta' 5.74% għall-proporzjon ta' bijofjuwil li jrid jitħallat mal-fjuwils fossili 
kollha;

26. jenfasizza li l-introduzzjoni ta' perċentaġġ obbligatorju ma jridx jirriżulta fl-
eliminazzjoni jew fit-tnaqqis ta' l-inċentivi attwali għall-produzzjoni tal-bijofjuwils fl-
UE; 

27. iqis li miżuri bħal aktar inċentivi għat-taxxa, sussidji għall-investiment u dazji, huma 
modi propizji biex jippromwovu l-bijofjuwils;  iħeġġeġ il-fatt li azzjoni li tippromwovi 
l-uċuh agrikoli għall-enerġija tkun akkumpanjata bl-immonitorjar ta' l-impatt tagħhom 
fuq l-ambjent agrikolu u fuq id-diversità bijoloġika u li dawn il-miżuri jidħlu fis-seħħ 
għal perjodu ta' żmien fit-tul meħtieġ biex jiżguraw il-fiduċja ta' l-industrija u 
jistimulaw l-investiment; 

28. iqis li bħala prijorità l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fid-Direttiva 98/70/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 1998 fir-rigward tal-kwalità tal-
petrol u tad-diżil u li jemendaw id-Direttiva tal-Kunsill 93/12/EEC3- b'mod partikulari l-
limiti fuq l-etanol, u kontenut ta' etere u ta' kompost ossiġenat u fuq il-pressjoni tal-fwar 

  
1 ĠU L 123, 17.5.2003, p. 42-46.
2 ĠU L 350, 28.12.1998, p. 58.  Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2000/71/EC (ĠU L 287, 
14.11.2000, p. 46).
3 ĠU L 350. 28.12.1998, p. 58. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) 2003/1882 (ĠU L 
284, 31.10.2003, p. 1).
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u l-frazzjoni volumetrika tal-bijodiżil - għandhom ikunu emendati biex jippermettu t-
taħlitiet ta' bijofjuwils u ta' fjuwils konvenzjonali li jaqbżu l-5%;

29. jistieden lill-Kummissjoni biex tinkuraġġixxi l-addizzjoni ta' bijofjuwils ma' fjuwils 
tradizzjonali f'kull Stat Membru billi temenda d-dispożizzjonijiet Komunitarji fuq it-
taxxa tas-sisa;

30. jenfasizza l-importanza ta' l-użu ta' miżuri fiskali, bħal eżenzjonijiet tat-taxxa, iżda 
jistieden lill-Kummissjoni biex tkun preparata f'każ ta' ċaqliq fis-suq u biex tindirizzah; 

31. jistieden lill-Kummissjoni biex tqis l-iżvilupp ta' dejtabase pubbliku trasparenti fil-livell 
ta' l-UE, li għandu jinkludi dokumentazzjonijiet ta' l-aqwa prattika relatati ma' l-użu tal-
bijomassa (materja prima li terġa' tiġġedded u materjali organiċi mill-agrikoltura u mill-
foresti) għall-produzzjoni ta' bijofjuwils, enerġija għas-sħana u elettriku u relatati ma' l-
impatt tal-proċessi fuq il-klima u għandhom jinkludu dejta dwar l-oriġini u l-impatt 
ekoloġiku tal-kultivazzjonijiet tal-materja prima użata, biex jippermettu l-evalwazzjoni 
tax-xewqa għal proċessi u biex dawk l-inizjattivi li rnexxew fl-utilità tagħhom ikunu 
ripetuti fl-UE;

32. jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex tiżviluppa "Pjattaforma ta' Teknoloġija tal-
Bijofjuwil" u l-appoġġ tal-Kummissjoni għal proġetti bħal BioXchange, pjattaforma ta' 
kummerċ għal bijomassa fl-internet, li tressaq flimkien il-provvista u d-domanda għal 
bijomassa fl-Ewropa;

33. iqis li r-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tal-bijomassa u tal-bijofjuwils irid jinkludi 
proġetti fuq skala wiesgħa kkonċernati ma' l-implimentazzjoni fuq perjodu taż-żmien 
medju ta' taqsimiet ta' dimostrazzjoni, iżda li r-riċerka trid titwettaq ukoll f'setturi aktar 
fundamentali bħal dawk l-inqas esplorati, li huma meqjusa bħala promettenti, b'mod 
partikulari l-piroliżi (tmermir kimiku kkawżat mis-sħana) u l-bijoteknoloġija li tinkludi 
l-mutazzjoni ġenetika;

34. iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex telimina l-iskema ta' l-allokament ta' l-art u tfassal 
inċentivi ġodda għall-uċuh agrikoli għall-enerġija;

35. jinnota li l-kultivazzjoni ta' materja prima li terġa' tiġġedded trid titwettaq ukoll bi qbil 
ma' l-aqwa prattiki u li għal din il-kultivazzjoni japplikaw ir-regoli tal-kundizzjonalità 
(cross-compliance);

36. iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex testendi l-lista ta' uċuh agrikoli eliġibbli għal 
kultivazzjoni għall-produzzjoni ta' bijofjuwils fis-sistemi ta' appoġġ, biex tiżgura li l-
aktar uċuh agrikoli adattati jkunu magħżula fil-livell lokali u reġjonali u biex 
tinkoraġġixxi l-fermentazzjoni tal-fertilizzant;

37. iqis li f'dan il-qasam, għandha tingħata importanza maġġuri għall-iżvilupp ta' strateġija 
ta' promozzjoni ta' l-uċuh agrikoli għall-enerġija li tinkludi l-ħolqien ta' inċentivi għall-
introduzzjoni ta' uċuh agrikoli bi ħxejjex magħżula b'attenzjoni, li huma kompatibbli 
mal-karatteristiċi speċifiċi tal-ħamrija u tal-klima u li jistgħu jkunu alternati malajr, biex 
l-użu ta' l-art ikun diversifikat u jkunu osservati l-prinċipji tal-multifunzjonalità
agrikola;

38. jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex il-produzzjoni taz-zokkor għall-bijoetanol tkun 
eliġibbli għal skemi ta' appoġġ tal-CAP;
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39. jistieden lill-Kummissjoni biex tneħħi l-ostakoli għall-iżvilupp ta' uċuh agrikoli għall-
enerġija fl-Istati Membri l-ġodda li japplikaw skema simplifikata ta' pagament f'qasam 
uniku;

40. iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura li jingħata appoġġ sħiħ lir-riċerka u l-iżvilupp ta' 
bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni fl-istess waqt mar-riċerka dwar, pereżempju, ir-raffinar 
ta' l-uċuh agrikoli u metodi mtejba ta' kultivazzjoni ta' l-uċuh agrikoli għal bijofjuwils 
ta' l-ewwel ġenerazzjoni; 

41. iqis li minn perspettiva fuq perjodu ta' żmien fit-tul li fiha l-idroġenu jsir alternattiva 
diretta għal użu ta' ċelloli ta' fjuwil li jiġġeneraw l-elettriku u materja prima użata fil-
produzzjoni ta' fjuwils likwidi, pjattaformi ta' teknoloġija għandhom jinkludu 
alternattivi li jinkludu tipi ta' riżorsi differenti;

42. jappoġġja l-introduzzjoni ta' skema ta' ċertifikazzjoni ta' l-UE biex tiżgura mhux biss il-
kwalità tal-prodott iżda wkoll rekwiżiti ambjentali minimi u ta' responsabilità soċjali; 
jissuġġerixxi li kwalunkwe sistema ta' ċertifikazzjoni għandha tapplika b'mod mhux 
diskriminatorju, kemm għal bijofjuwils prodotti b'mod domestiku kif ukoll għal dawk 
impurtati u li l-produzzjoni u l-użu ta' bijofjuwils għandhom ikunu pożittivi għall-
ambjent f'sens globali;

43. iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura li fil-pajjiżi terzi jkunu segwiti b'mod strett 
prattiki tax-xogħol xierqa, b'mod partikulari fir-rigward ta' l-isfruttament ta' ħaddiema u 
tfal fi pjanttaġuni tal-kannamiela;

44. iqis li għandha tingħata importanza partikulari għaż-żamma ta' prattiki ambjentali xierqa 
f'pajjiżi terzi bħal Brażil (fejn zoni estensivi ta' abitat naturali qed jinqerdu biex 
jippermettu t-tkabbir tal-kannamiela), pereżempju fl-ekosistemi vitali ta' Cerrado u 
Mata Atlântica, li huma meqjusa bħala importanti ħafna għall-konservazzjoni tad-
diversità bijoloġika;

45. jistieden lill-Kummissjoni biex tgħolli l-prijorità mogħtija lir-rikonoxximent ta' l-aspetti 
mhux kummerċjali bħala parti minn ftehima mad-WTO fil-futur; jinnota li dan 
jippermetti l-UE biex tiżgura li l-bijofjuwils impurtati jilħqu ċerti kriterji ta' 
sostenibilità, b'mod predominanti fil-qasam ta' l-ambjent;

46. jenfasizza l-ħtieġa għal maniġment Komunitarju xieraq għal importazzjonijiet tal-
bijofjuwils u jitlob lill-Kummissjoni biex tqis it-twaqqif ta' arranġamenti kwalifikati ta' 
aċċess fis-suq għal importazzjonijiet tal-bijofjuwil minn pajjiżi terzi biex tippermetti 
lill-industrija tal-bijofjuwil fl-UE biex tiżviluppa u ssir kompetittiva filwaqt li tapplika 
standards ambjentali għoljin;

47. iqis li l-intaxxar Komunitarju ta' importazzjonijiet tal-bijofjuwils ikun mitlub biss f'każ 
li l-kompetittività ta' l-industrija Ewropea tal-bijofjuwils tkun fil-periklu minn dumping 
ambjentali u soċjali;

48. jistieden lill-Kummissjoni biex timmonitorja l-impatt tad-domanda għal bijofjuwil, għal 
elettriku li ma jagħmilx ħsara għall-ambjent, għall-enerġija għas-sħana u l-iffriskar fuq 
il-prezzijiet ta' prodotti bażiċi u sekondarji, id-disponibilità tagħhom għal industriji li 
qed jikkompetu u l-impatt fuq il-provvista ta' l-ikel u l-prezzijiet, fl-UE u fil-pajjiżi li 
għadhom qed jiżviluppaw, u, biex tieħu azzjoni immedjata f'każ ta' żiediet fil-prezz li 
jwasslu għal nuqqasijiet ta' ikel f'pajjiżi ifqar jew fost setturi ifqar tal-popolazzjoni; 
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49. jistieden lill-Kummissjoni biex tħaffef l-inklużjoni ta' bijogass fin-netwerk tal-gass u l-
użu tal-bijogass bħala fjuwil permezz ta' inċentivi xierqa u b'hekk twettaq 
kontribuzzjoni oħra fit-tnaqqis tad-dipendenza fuq l-importazzjonijiet ta' l-enerġija;

50. jistieden lill-Kummissjoni biex b'mod ġenerali ma tinkoraġġixxix l-iżvilupp ta' 
kultivazzjoni intensiva ta' riżorsi ta' enerġija li jerġgħu jiġġeddu b'enfasi unika fuq il-
produzzjoni, li jkollha impatt ambjentali, ekonomiku u soċjali diżastruż u b'hekk tkun 
bla kontribut għall-istrateġija Ewropea ta' żvilupp sostenibbli;

51. jenfasizza l-ħtieġa għal politika ta' informazzjoni fil-livell ta' l-UE dwar il-bijomassa u 
l-bijofjuwils;

52. jistieden lill-Kummissjoni biex twaqqaf u tipprovdi appoġġ għal programm pilota għall-
użu ta' bijofjuwils ta' l-ewwel u tat-tieni ġenerazzjoni;

53. iqis li bil-ħsieb ta' l-implimentazzjoni tar-riforma taz-zokkor u n-nuqqas ta' kontinwità 
tal-kultivazzjoni tal-pitrava zokkrija fl-UE, jeħtieġ li titwettaq analiżi ta' kif jista' 
jittejjeb b'mod eżatt il-potenzjal attwali tal-produzzjoni tal-bijofjuwils mill-pitrava 
zokkrija u mill-uċuh agrikoli alternattivi oħrajn;

54. jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni bil-ħsieb li tilħaq kompromess dwar il-
bijofjuwils bejn l-industriji tal-karozzi u dawk petroliferi fl-ewwel opportunità 
possibbli, bi qbil mal-prinċipju tal-'bijofjuwils għal karozzi, mhux karozzi għal 
bijofjuwils'.
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