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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Strateġija għall-bijomassa u l-bijofjuwils
(2006/2082(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Pjan ta' azzjoni għall-bijomassa" 
(COM(2005)0628),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Strateġija ta' l-UE għall-
bijofjuwils" (COM(2006)0034,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/77/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' 
Settembru 2001 dwar il-promozzjoni ta' l-produzzjoni ta' l-elettriku minn sorsi ta' enerġija 
riċiklabbli fis-suq intern ta' l-elettriku1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' 
Mejju 2003 dwar il-promozzjoni ta' l-użu ta' bijofjuwils jew ta' fjuwils oħra riċiklabbli fis-
settur tat-trasport2,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Frar 2006 dwar it-tisħin u t-tkessiħ 
minn sorsi ta' enerġija riċiklabbli3,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija kif ukoll l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-
saħħa pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turizmu, u tal-
Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp rurali (A6-0000/2006),

A. billi l-bijomassa għandha tintuża b'aktar intensità bħala sors ta' enerġija u l-potenzjal 
enerġetiku għandu jiġi sfruttat għall-massimu fuq tul ta' żmien, l-aktar fil-qasam agrikolu 
u forestali, 

B. billi l-akbar possibiltajiet ta' użu tal-bijomassa jinsabu fil-ġenerazzjoni ta' l-elettriku, fil-
produzzjoni tas-sħana, fil-produzzjoni ta' fjuwils kif ukoll fl-industrija kimika,

C. billi l-bijomassa hija l-uniku sors ta' enerġija ta' li fih il-karbonju fost l-enerġiji riċiklabbli 
u għalhekk wieħed irid iżomm f'moħħu kemm il-potenzjal enerġetiku kif ukoll il-
produzzjoni ta' prodotti li jkun fihom il-karbonju,

D. billi użu akbar tal-bijomassa jista' jagħti kontribut kunsiderevoli lit-tliet għanijiet 
prinċipali tal-politika ta' l-enerġija: lis-sikurezza fil-provvista, lill-kompetittività u s-
sostenibilità ambjentali bi tnaqqis fil-ħruġ ta' gassijiet b'effet serra,

  
1 ĠU L 283, 27.10.2001, p.33
2 ĠU L 123, 17.5.2003, p.42
3 Testi adottati f'dik id-data,  P6_TA-PROV(2006)0058.  
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E. billi permezz tal-bijomassa tonqos id-dipendenza mis-sorsi esterni ta' l-enerġija u f'zoni 
rurali jkun hemm possibilitajiet ġodda ta' żvilupp ekonomiku u ta' okkupazzjoni,

F. billi l-użu tal-bijomassa għadu jiffaċċja ostakli loġistiċi u tekniċi li jinsabu fil-kontenut 
relattivament baxx tal-kontenut ta' enerġjia, fid-disponibilità deċentralizzata, fid-diversità 
tal-materjal applikat u fil-fjuwils sintetiċi,

G. billi bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni (bijofjuwils BTL) għandhom kapaċità 
kunsiderevolment akbar ta' potenzjal enerġetiku mill-bijofjuwils ta' l-ewwel ġenerazzjoni 
(żejt veġetali, bijodiżil, etanol), 

H. billi t-teknoloġija għall-produzzjoni ta' bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni hija disponibbli u 
jeżisti bżonn li dejjem jikber għal fjuwils ta' kwalità għolja, u l-infrastruttura u t-teknika 
ta' propulsjoni qegħdin hemm, 

I. billi mad-dinja kollha huwa ekonomikament possibbli li tinbeda l-produzzjoni ta' prodotti 
li jkun fihom il-karbonju permezz ta' fjuwils sintetiċi, kif juru l-eżempji ta' l-Afrika ta' 
Isfel u t-Trinidad,

J. billi fit-tfassil ta' politika ma' l-UE kollha għall-promozzjoni tal-bijomassa huwa 
neċessarju approċċ integrat li jiftaħ il-kompetizzjoni għat-tipi kollha ta' użu,

K. billi l-pjan ta' azzjoni għall-bijomassa, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, għandu jħalli 
spazju neċessarju u l-flessibilità għad-deċiżjonijiet lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu 
huma stess l-objettivi tagħhom u l-miżuri politiċi kif ukoll l-istrumenti għall-promozzjoni 
tal-bijoenerġija,

L. billi l-effettività fis-sens ta' spejjeż hija spunt importanti għall-promozzjoni ekoloġikament 
sensibbli tal-bijoenerġija, li fuq tul ta' żmien, hija msejsa fuq bażi finanzjarja 
ekonomikament vantaġġjuża b'livell għoli ta' sostenibilità ambjentali, 

M. billi l-kwistjoni tal-produzzjoni lokali u l-importazzjoni tal-bijomassa għandha tiġi 
evalwata mill-perspettiva li l-Unjoni Ewropea tippromwovi l-iżvilupp ta' settur 
indipendenti tal-bijomassa,

N. billi r-regolamenti fis-seħħ ta' l-Unjon Ewropea għandhom jiġi riveduti bil-ħsieb ta' użu 
aħjar tal-bijomassa,

O. billi għandu jinstab bilanċ bejn il-produzzjoni ta' l-ikel u l-użu ta' l-enerġija, u l-użu ta' l-
enerġija huwa wieħed minn bosta possibilitajiet ta' użu tal-bijomassa,

P. billi l-użu kimiku ta' prodotti ġejjin minn xaħam ta' l-annimali u żjut veġetali huwa settur 
ekonomika kompetittiv, li l-eżistenza tiegħu m'għandhiex tiġi mhedda,

1. Jilqa b'sodisfazzjon iż-żewġ komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-pjan ta' azzjoni 
għall-bijomassa u għal strateġija ta' l-UE għall-bijofjuwils;

2. Jaqbel mal-ġudizzju tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni attwali ta' l-użu tal-bijomassa u 
dwar l-ostakli għal-tixrid akbar tiegħu fis-setturi ta' l-enerġija;
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3. Huwa ta' l-opinjoni li għandhom jinħolqu swieq trasparenti u miftuħa għall-bijomassa 
f'livelli reġjonali, nazzjonali u Ewropew, li jiġu integrati fis-sistema ta' l-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ (WTO);

4. Jitlob għat-tneħħija ta' ostakli tekniċi u mhux tekniċi fil-livell ta' Stati Membri u ta' l-
Unjoni Ewropea;

5. Jifhem li l-pjan ta' azzjoni għall-bijomassa u l-komunikazzjoni ppreżentata dwar l-
istrateġija għall-bijofjuwils huwa bażi għal miżuri konkreti;

6. Iħeġġeġ l-implimentazzjonii ta' l-użu effiċjenti fis-sens ta' ispejjeż u sostenibbli tal-
bijomassa fl-oqsma tal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku, tat-trasport kif ukoll tat-tisħin u t-
tkessiħ permezz ta' miżuri neċessarji;

7. Jassumi li anki fuq il-bażi ta' ftehimiet volontarji jkun possibbli li jiġu introdotti żvilupp 
aktar mgħaġġel u użu aktar qawwi tal-bijomassa;

8. Huwa ta' l-opinjoni li l-bijomassa fl-injam hija adattata biex jinħolqu swieq li jiffunzjonaw 
madwar l-Ewropa kollha, minħabba l-kobor tas-suq u tal-possibilitajiet eżistenti ta' użu;
jappoġġja, għaldaqstant, l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex kemm jista' jkun malajr, 
tippreżenta pjan ta' azzjoni għall-ekonomija forestali;

9. Iħeġġeġ l-Istati Membri biex jibbażaw l-għajnuna finanzjarju għall-bijomassa fuq l-
objettivi ta' effiċjenza għolja ta' l-enerġija u tal-vantaġġi li tkun effettiva fis-sens ta' 
spejjeż għas-sikurezza ta' l-ambjent u l-provvista; 

10. Jistenna mill-Istai Membri li jippromwovu l-investiment għall-produzzjoni tal-bijomassa 
li tkun kompatibbli mal-politika strutturali u agrarja;

11. Jistenna mill-Istati Membri li jiżviluppaw pjanijiet nazzjonali għall-bijomassa u biex 
jaġġornaw xi pjanijiet ta' azzjoni relattivi, jekk ikunu jeżistu;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, fuq il-bażi ta' konfronti xjentifiċi ta' tipi differenti ta' 
bijomassa, tevalwa s-sostenibilità tal-bijomassa fl-oqsma kollha ta' użu u biex tippreżenta 
riżultat tal-kompatibilità ma' l-"acquis" Komunitarju u tgħaddi rapport lill-Parlament kif 
ukoll lill-Kunsill sa l-aħħar ta' l-2007;

13. Jistenna proposti mill-Kummissjoni għall-promozzjoni ta' l-użu tal-bijomassa effettiv fis-
sens ta' spejjeż u fl-użu sostenibbli għal skopijiet ta' tisħin u tkessiħ, prinċipalment fid-djar 
privati;

14. Jisenna li, fil-kuntest tar-reviżjoni tal-qafas legali għall-iskart, l-użu ta' skart riċiklat bħala 
fjuwil jiġi ffaċilitat; dan jinkludi wkoll prodotti sekondarji fil-produzzjoni agrarja ta' l-
ikel; 

15. Iħeġġeġ sabiex jinfetħu n-netwerks tal-gass għall-provvista tal-bijogass;

16. Jistenna li fil-qafas tal-politika komuni agrikola l-proċeduri amministrattivi għall-
produzzjoni u l-użu tal-bijogass tkun iffaċilitata u tinfirex ma' l-Istati Membri kollha;



PE 367.09v01-00 6/13 PR\621149MT.doc

MT

17. Jitlob ir-rikonoxximent u l-promozzjoni ta' l-inċinerazzjoni ta' pjanti sħaħ bħal, per 
eżempju, iċ-ċereali;

18. Jilqa' b'sodisfazzjon l-għan li l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni qed tibbaża fuqu, li 
tippromwovi l-użu ta' enerġiji riċiklabbli fil-forma ta' bijofjuwils u l-applikazzjoni 
tagħhom għat-trasport;

19. Jappoġġja l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippromwovi b'mod kostanti r-riċerka u l-
iżvilupp, b'mod partikolari fil-qasam tal-bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni, u li tiffaċilita l-
implimentazzjoni fuq skala teknika wiesgħa; jirreferi għas-seba' Programm ta' qafas għar-
riċerka;

20. Iqis li huwa neċessarju u urġenti li jiġu stabbiliti kemm jista' jkun malajr in-normi tekniċi 
għall-bijofjuwils u biex tiġi riveduta d-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta' Ottubru 1998 dwar il-kwalità ta' petrol u fjuwils tad-diżil1, biex 
bijofjuwils ikunu jistgħu jitħalltu mal-petrol u d-diżil; 

21. Iħeġġeġ b'mod partikolari r-reviżjoni tan-norma relattiva EN 14214, sabiex jiżdiedu forom 
oħra tal-bijomassa;

22. Jappoġġja l-ħolqien ta' pjattaforma tekonoloġika għall-bijomassa flimkien ma' l-industrija;

23. Iħeġġeġ bil-qawwa lill-Istati Membri biex kemm jista' jkun malajr jimplimentaw l-
objettivi nazzjonali li diġà stabbilew għall-bijofjuwils;

24. Jitlob lill-kummissjoni biex tintroduċi ċertifikazzjoni li tippermetti l-produzzjoni 
sostenibbli tal-bijofjuwils u li tkun valida għall-bijofjuwils prodotti kif ukoll impurtati fl-
Unjoni Ewropea;

25. Jistenna li jiġi introdott ma' l-Ewropa kollha l-obbligu ta' taħlit, mingħajr ma jiġu mxekkla 
l-possibilitajiet alternattivi ta' użu ta' bijofjuwils; hawnhekk huwa għandu fiduċja 
f'kompetittività effettiva;

26. Jittama f'teknoloġiji alternattivi fis-settur tat-trasport;

27. Huwa ta' l-opinjoni li għall-introduzzjoni ta' bijofjuwils f'setturi magħżula bħal dak 
agrikolu u forestali, tat-trasport bil-baħar u tat-trasport pubbliku lokali ta' passiġġieri, 
eżenzjoni mit-taxxi fuq tul ta' żmien għal fjuwils nodfa tista' tkun deċiżjoni sensibbli;

28. Jappoġġja l-Kummissjoni fl-intenzjoni tagħha, fil-qafas tan-negozjati tal-WTO li tistipula 
regolamenti li jwasslu għall-iżvilupp ta' settur Ewropew tal-bijofjuwils;

29. Jitlob li l-bijofjuwils fil-WTO, għallinqas temporanjament, jiġu kklassifikati bħala 
prodotti sensibbli u għalhekk għandhom jitneħħew għal żmien speċifiku mill-formola ta' 
tnaqqis fit-tariffi;

30. Iqis neċessarju li, sa tmiem 2007, jiġi ppreżentat rapport mill-Kummissjoni dwar il-
kundizzjonijiet għall-produzzjoni u l-esportazzjoni tal-bijofjuwils fil-pajjiżi produtturi l-

  
1 ĠU L 350, 28.12.1998, p.58.
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aktar importanti;

31. Huwa konvint li t-teknoloġija ġenetika ambjentali għandha tagħti kontribut sostanzjali fl-
iżvilupp ta' bijomassa b'kontenut enerġetiku intensiv u, fl-istess ħin, favur l-ambjent;

32. Jitlob li fl-Istati Membri kollha jinħolqu inċentivi xierqa għall-koltivazzjoni ta' uċuħ tar-
raba' għall-enerġija u li jipproponu mod kif l-għajnuna għal din il-koltivazzjoni tiġi 
ffaċilitata;

33. Huwa ta' l-opinjoni li l-fondi mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-iżvilupp ta' zoni rurali 
għandhom isiru aċċessibbli għall-użu enerġetiku tal-bijomassa;

34. Jitlob li jiżdied b'mod kunsiderevoli l-limitu massimu ta' garanzija, stabbilit għal 1.5 
miljun ettaru għas-sistema ta' għajnuna għall-uċuħ tar-raba' għall-enerġija u li l-
koltivazzjoni ma tiġix eskluża mis-sistema ta' għajnuna għall-uċuħ tar-raba għall-enerġija;

35. Jitlob li jiħoloq qafas uniformi f'livell Ewropew sabiex id-disponibilità tal-bijomassa għal 
skopijiet ta' enerġija tingħata prijorità anki fil-pajjiżi fejn il-bijoenerġija m'għandhiex 
irwol importanti;

36. Huwa konvint li l-produzzjoni sostenibbli u l-użu tal-bijomassa għall-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw joffru vantaġġi kunsiderevoli u kemm it-trasferiment intensiv ta' l-enerġija 
ma' pajjiżi terzi kif ukoll l-esportazzjoni ta' teknoloġiji tal-bijoenerġija fl-Unjoni Ewropea 
għandhom jiġu appoġġjati;

37. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din-ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fir-rebbiegħa ta' l-2006 l-Kummissjoni Ewropea ppreżentat "green paper" dwar il-politika 
enerġetika fl-Unjoni Ewropea. L-għanijiet prinċipali tiegħu huma: il-kompetittività, is-
sostenibilità u s-sikurezza fil-provvista.

Il-pjan ta' azzjoni għall-bijomassa u l-istrateġija ta' l-Unjoni Ewropea għall-bijofjuwils 
għandhom jitqiesu f'dan il-kuntest aktar wiesa'. Fattur determinanti għall-iżvilupp ta' 
dawn l-għanijiet huwa mingħajr dubju l-bijomassa. Fil-mument diġà madwar nofs l-
enerġija riċiklabbli użata fl-UE hija prodotta mill-bijomassa.

Bil-pjan ta' azzjoni tal-bijomassa għandhom jiġu spjegati l-miżuri għall-promozzjoni ta' l-
użu tal-bijomassa, għall-ġenerazzjoni ta' l-elettriku, għall-produzzjoni ta' tisħin, għall-
qasam tat-trasport u miżuri oħra għall-provvista tal-bijomassa u r-riċerka kif ukoll l-aspetti 
finanzjarji.

Fl-istess ħin qed issir evalwazzjoni tar-riżultati. Konsegwentement, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel il-proposti tagħha fuq il-bażi ta' l-evalwazzjoni speċifika tar-riżultati u 
ta' l-opinjonijiet tal-Parlament. 

Fil-mument l-UE tkopri 4% tal-bżonn ta' enerġija permezz tal-bijomassa. Sas-sena 2010 
dan għandu aktar milli jirdoppja, jiġifieri, skond l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni huwa 
possibbli li ssir qabża fl-użu tal-bijomassa minn 69 mtoe1 għal madwar 150-187 mtoe.

Il-promozzjoni ta' l-użu tal-bijomassa timxi flimkien ma' l-għanijiet stabbiliti għall-użu ta' 
l-enerġija riċiklabbli fl-UE ta' 12% sa l-2010, li huwa magħmul minn parti ta' 21% fis-
settur ta' l-elettriku u 5.75% għall-bijofjuwils.

  
1 Miljuni ta' tunnellati ekwivalenti għaż-żejt
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Spejjeż u benefiċċji fl-użu tal-bijomassa

Il-bijomassa hija l-unika fost is-sorsi ta' enrġija riċiklabbli li fiha l-karbonju u għalhekk 
partikolarment importanti għall-produzzjoni ta' prodotti li jkun fihom il-karbonju.
Għaldaqstant l-użu ta' din l-alternattiva għandu jiġi meqjus. L-użu enerġetiku jagħti 
kontribut għad-diversifikazzjoni tal-provvista ta' l-enerġija fl-Ewropa u jista' jnaqqas id-
dipendenza mill-importazzjoni. Barra minn hekk aktarx li l-ħruġ ta' gassijiet b'effett serra 
jkollu tnaqqis tanġibbli jekk il-bijomassa tiġi introdotta għall-użu fil-qasam tat-tisħin u t-
tkessiħ, fit-trasport u l-produzzjoni ta' l-elettriku. Għalhekk il-ħolqien ta' postijiet tax-
xogħol ikun ċertament possibbli, minkejja li l-istimi għal dan l-effett ivarjaw bejn 200,000 
u 300,000 post tax-xogħol. B'mod partikolari z-zoni rurali jistgħu jibbenefikaw minn użu 
aktar qawwi. Anki fuq il-bażi ta' ftehimiet volontarji ma' l-ekonomija enerġetika, l-
industrija taż-żejt minerali, l-industrija tal-karozzi, l-ekonomija agrikola, l-ekonomija ta' l-
iskart u l-ekonomija forestali, żvilupp aktar mgħaġġel u użu aktar qawwi tal-bijomassa 
huma possibbli. L-esperjenza sħiħa turi li objettivi konkreti u d-dispożizzjonijiet legali 
jkollhom effett biss wara perjodu twil ta' implimentazzjoni fl-Istati Membri.

Bijomassa għall-produzzjoni ta' tisħin

L-applikazzjoni tal-bijomassa għat-tisħin f'bini residenzjali u industrijali huwa faċli li tiġi 
implimentata u ma tiswiex flus imqabbla ma' fjuwils oħra għat-tisħin, kemm fl-akkwist ta' 
l-imjanti kif ukoll tal-fjuwil stess. Sadattant saru possibli sistemi tekniċi li jbiddlu l-injam 
u skart nadif f'"pellets" standardizzati, li jiżguraw il-provvista għall-konsumaturi. Fil-
qasam tal-produzzjoni tat-tisħin hemm possibiltajiet ta' żvilupp li llum diġa jinħassu fit-
tkabbir tas-suq tal-bijomassa. Il-Kummissjoni għalhekk għandha tiżgura li Istati Membri 
jinsistu li jiġi implimentat ir-regolament tal-Komunità dwar il-ġenerazzjoni doppja 
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(2004/8/KE). Il-possibbilità li tiżdied l-effiċjenza ta' kaldaruni tal-bijomassa timxi skond l-
adattament tad-direttiva dwar il-kompatibilità ma' l-ambjent 2005/32/KE. 

Il-bijomassa għat-tisħin distrettwali

Miljuni ta' ċittadini Ewropej jagħmlu użu minn netwerks ta' provvista ta' tisħin 
distrettwali. L-għan huwa li jinbnew impjanti ġodda ta' tisħin distrettwali. Il-Kummissjoni 
ta' l-UE tappella bi dritt lill-Istati Membri biex jinkludu l-provvista ta' servizz ta' tisħin 
distrettwali fil-lista ta' servizzi u merkanziji bi tnaqqis fil-kwota ta' VAT 
(COM(2003)0397), bħal fil-każ tat-taxxa tal-VAT imnaqqsa fuq il-gass naturali u l-
elettriku. Barra minn hekk għandha tinħoloq il-possibilità li l-bijogass jiġi ffidjat fin-
netwerks tal-provvista tal-gass, għall-promozzjoni tad-distribuzzjoni u l-kostruzzjoni ta' 
impjanti tal-bijogass.

Elettriku mill-bijomassa

Permezz tal-bijomassa jista' jiġi ġġenerat l-elettriku bis-saħħa ta' teknoloġiji differenti.
Għalhekk, il-bijomassa tista tikkumplimenta l-użu tal-karbonju u l-gass naturali. Impjanti 
ċentrali kbar  ta' l-enerġija, bħal fid-Danimarka u l-Finlandja, huma ekonomikament 
effiċjenti ħafna. Madanakollu, is-sħana ġġenerata fil-produzzjoni ta' l-elettriku għandha 
tiġi użata permezz tas-sistema tal-ġenerazzjoni doppja ta' enerġija u sħana. l-Istati membri 
u l-Kummissjoni għandhom jippromwovu għalhekk dan il-prodott doppju. Bħala 
prinċipju d-Direttiva dwar l-enerġija riċiklabbli għall-produzzjoni ta' elettriku 
tiddetermina l-qafas għall-bijomassa għall-użu ta' l-elettriku (2001/77/KE).

Bijofjuwils

Id-Direttiva dwar il-bijofjuwils 2003/30/KE tistipula partijiet ta' 2% fis-sena 2005 u ta' 
5.75% fis-sena 2010 mis-suq tal-bijofjuwils, bħala objettiv għall-Istati Membri kollha ta' l-
UE.

Fil-preżent madwar 90% tal-bijofjuwils huma prodotti minn materja prima lokali, filwat li 
10% biss jiġu importati. Mis-97 miljun ettaru ta' art potenzjali għall-koltivazzjoni fil-25 
Stat ta' l-UE 1.8 miljun ettaru biss tintuża għall-produzzjoni ta' materja prima tal-
bijofjuwils (2005). Il-perċentwali ta' bijodiżil mill-konsum totali ta' bijofjuwils hija ta' 70-
80%.

Ta' min jinnota d-differenzi kbar li jeżistu fil-penetrazzjoni tas-suq tal-bijofjuwils fl-Istati 
Membri individwali. Min-naħa l-oħra il-parti mis-suq ta' bijofjuwils fil-25 Stat ta' l-UE 
fis-sena 2005 kien ta' taħt it-2%.

Uħud mill-Istati Membri, biex iżidu l-inċentivi għall-bijofjuwils introduċew eżenzjoni 
mit-taxxa fuq il-fjuwil, li hija suġġetta għall-kontrolli ta' l-għajnuna ta' l-Istat. Barra minn 
hekk, numru ta' Stati Membri daħħlu ċerti obbligi fir-rigward ta' intrapriżi taż-żejt 
minerali, li jitolbuhom idaħħlu perċentwali aktar għolja ta' bijofjuwils fuq il-fjuwils 
normali. Dan juri li l-Istati Membri qed jużaw żewġ mekkaniżmi biex jimplimentaw id-
direttiva dwar il-bijofjuwils. 1.) L-eżenzjoni mit-taxxa, 2.) L-obbligu li l-bijofjuwils 
jiżdiedu mal-fjuwils normali.
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Iż-żieda tal-bijofjuwils mal-fjuwils konvenzjonali sa perċentwali stabbilita tista' tkun 
soluzzjoni għad-diffikultajiet fl-eżenzjoni tat-taxxa u għalhekk għandha tintuża madwar l-
UE kollha. Bażikament huwa importanti li wieħed iżomm f'moħħu li l-bijofjuwils tat-tieni 
ġenerazzjoni huma preferibbli fuq tul ta' żmien. Il-ħolqien ta' pjattaforma tat-teknoloġija 
dwar il-bijofjuwils flimkien ma' l-industrija hija xi ħaġa pożittiva.

Bilanċ bejn l-importazzjoni u l-esportazzjoni

Sadanittant fis-suq dinji kollu qed isir il-kummerċ bil-bijofjuwils. L-UE ma tistax 
tipprovdi dan b'sistema ta' awtosuffiċjenza. Madankollu l-promozzjoni tal-produzzjoni 
lokali għandha tingħata prijorità.

Biex tintlaħaq parti ogħla mis-suq tal-bijofjuwils ta' 5.75% fis-sena 2010 hemm approċċi 
differenti.

Dawn il-miżuri jistgħu jiġu adottati:

1. Modifikazzjoni tan-norma EN14214, biex jiġi ffavorit użu aktar wiesa' ta' żjut veġetali 
għall-produzzjoni tal-bijodiżil; 

2. Il-kundizzjonijiet għad-dħul fis-suq għall-importazzjoni tal-bijoetanol għandhom ikunu 
definiti b'tali mod li jagħlu possibilità għall-iżvilupp ta' industrija Ewropea indiġena. 

3. Tibil fid-direttiva dwar il-bijofjuwils u adattament għas-sitwazzjoni ta' kif żviluppat ir-
riċerka;

4. Pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom jiġu megħjuna (fil-qafas tal-WTO kif ukoll permezz 
ta' trasferiment tat-teknoloġija Ewropea ).

Barra minn hekk għandha ssir reviżjoni tan-normi relattivi fir-rigward tal-kwalità tal-
bijofjuwils. Ostakli tekniċi għandhom ukoll jitneħħew (bħall-problema fil-każ tal-
"pipelines" taż-żejt b'taħlita ta' petrol u etanol).

Fuq tul ta' żmien l-użu ta' l-etanol għandu jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-domanda għad-
diżil fl-Ewropa. Dan ikun ta' benefiċċju ukoll għas-suq Ewropew, minħabba l-fatt li l-
kapaċità ta' produzzjoni tal-bijoetanol huwa relattivament ogħla mill-produzzjoni tal-
bijodiżil. Għalhekk, għandha ssir promozzjoni ta' l-użu ta' l-etanol biex jikkumplimenta d-
domanda għad-diżil. Mutur bid-diżil jista' jkun immodifikat biex jiggarantixxi l-użu ta' 
95% ta' etanol. Għal dan trid issir reviżjoni tan-norma EN 14214.

Bħala prinċipju trid titqies is-soluzzjoni li tippermetti li l-metanol jiġi sostitwit mill-etanol 
fil-produzzjoni tal-bijodiżil.  Dan ikun possibbli jekk in-normi relattivi jiġi adattati.

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa proċedura ta' ċertifikazzjoni biex tiżgura produzzjoni 
sostenibbli ta' bijofjuwils, independentement mill-fatt jekk ikunux ġew prodotti fl-UE jew 
impurtati. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport sa l-2007 li 
janalizza u jevalwa l-kundizzjonijiet tal-produzzjoni u l-esportazzjjoni tal-bijofjuwils fil-
pajjiżi produtturi l-aktar importanti.

Politika Agrikola Komuni (GAP)
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Bir-riforma anki l-promozzjoni tal-produzzjoni ta' uċuħ tar-raba' għall-enerġija (non-food 
plants) saret possibbli. Dawn l-uċuħ tar-raba' "non-food" fil-ġejjieni għandha ssir riċerka 
fuqhom biex ikun żgurat użu aktar effiċjenti ta' l-art għall-koltivazzjoni (teknoloġija 
ġenetika). Koltivazzjoni aktar qawwija ta' uċuħ tar-raba' għall-enerġija tista' żżid id-dħul 
finanzjarju għall-bdiewa, iżda ma tiħux post il-produttur ta' ikel għall-bnedmin u l-
annimali. Fil-livell reġjonali u lokali għandu jiġi deċiż liema uċuħ tar-raba' għall-enerġija 
għandhom jiġu kkoltivati.

Il-Fond Agrikolu Ewropew għandu jinfetaħ għall-promozzjoni tal-bijomassa għall-użu 
enerġetiku u l-ogħla limitu stabbilit fir-regolamenti għas-sussidju għall-koltivazzjoni ta' 
uċuħ tar-raba' għall-enerġija għandu jiżdied għal aktar minn 1.5 miljun ettaru.

L-ekonomija tal-foresti

Fil-mument 35% tat-tkabbir forestali fl-UE ma jintużax. Għaldaqstant, il-pjan ta' azzjoni 
għall-ekonomija tal-foresti għandu jiġu ppreżentat mill-Kummissjoni kemm jista' jkun 
malajr.

Skart

Id-direttiva qafas dwar l-iskart qed tiġi riveduta fil-mument. Il-promozzjoni ta' użu mill-
ġdid ta' l-iskart kif ukoll tekniki ta' l-irkuprar huma neċessarji mill-aktar fis-possibbli.
Barra minn hekk għandu jiġi żgurat li l-użu ta' skart riċiklabbli bħala fjuwil jiġi ffaċilitat.
Dan jgħodd ukoll għall-prodotti sekondarji tal-produzzjoni ta' ikel mill-agrikultura.

Loġistika

It-titjib fil-katina tal-provvista, b'mod partikolari l-kummerċ bil-"pellets" u l-laqx diġà 
nbeda bl-assistenza tal-programm "Enerġiji intelliġenti". Madanakollu, hemm bżonn ta' 
negozju akbar f'dan is-settur fl-Istati Membri, sabiex jiġi stabbilit suq fl-UE li jkun 
jiffunzjona fuq tul ta' żmien.

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw pjan ta' azzjoni għall-bijomassa biex jiżguraw li 
kull wieħed qed jagħti kontribut lill-politika ta' l-enerġija ta' l-UE, f'dawk li huma s-
sikurezza tal-provvista, il-kompetittività u s-sostenibilità.

Promozzjoni finanzjarja

Il-promozzjoni finanzjarja tal-bijomassa mill-UE tista' ssir permezz ta' fondi struturali u ta' 
koeżjoni fir-reġjuni megħjuna. Huwa neċessarju approċċ integrat li jwassal għall-aħjar 
kordinament bejn il-possibilitajiet ta' promozzjoni ta' l-UE u dawk ta' l-Istati Membri. 

B'mod partikolari għandha tiġi żgurata l-promozzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp sabiex fuq 
tul ta' żmien il-bijomassa tkun tista' tintuża b'mod aktar effiċjenti bħala fjuwil, għall-
produzzjoni ta' l-elettriku, għat-tisħin u t-tkessiħ, fin-netwerks ta' enerġija intelliġenti, fix-
xjenza tal-bijoteknoloġija fis-sens tal-proċeduri "non-food", fil-pjanijiet ta' bijoraffeineriji 
u għall-produzzjoni ta' bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni.

Konklużjoni
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Il-promozzjoni u ż-żieda fl-użu tal-bijomassa fl-Unjoni Ewropea iġibu magħhom ħafna 
offortunitajiet. Mill-banda l-oħra, il-bijomassa ma tistax tkun rimedju li jsolvi l-problemi 
kollha tal-provvista ta' enerġija fil-futur fl-UE. 

Apparti l-isfruttament enerġetiku hemm tipi oħra ta' użu li għandhom jiġu żviluppati. Ma 
teżistix triq waħda biss għal użu akbar tal-bijomassa u l-bijofjuwils. Għalhekk huwa fid-
dmir ta' l-UE u l-Istati Membri li jħallu f'idejn il-kompetizzjoni li tagħmel l-aħjar użu u 
toħloq kundizzjonijiet ta' qafas uniformi għal dan il-għan.


