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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-tibdil fil-klima mistenni joħloq ħsara aktar gravi għall-umanità u għall-pjaneta, b'mod 
partikolari fid-dinja li qed tiżviluppa, fejn huma l-iktar effetti devastanti. It-tnaqqis tal-
gassijiet b'effett ta' serra (GHG) hi ta' importanza assoluta. Fl-2007, l-UE impenjat ruħha li 
tnaqqas l-emissjonijiet tagħha b'minn tal-inqas 20% sal-2020, meta mqabbel mal-1990. Dan 
it-tnaqqis għandu jiġi prinċipalment miż-żieda fl-użu tal-enerġija rinnovabbli. Ġiet stipulata l-
mira li 10% tal-enerġija li tintuża fis-settur tat-trasport kellha tiġi mill-enerġija rinnovabbli 
sal-2020. Iddaħlet ukoll mira li tnaqqas b'6% iċ-ċiklu tal-ħajja tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra tal-karburanti sal-2020. Dawn iż-żewġ miri huma vinkolanti għal kull Stat 
Membru.

Flimkien mas-sussidji, dawn il-miri wasslu għal żieda rapida fil-produzzjoni u fl-użu tal-
bijokarburanti. Madankollu, għal xi raġuni, din iż-żieda tidher li qed isservi aktar ta' theddida 
milli ta' tama għad-dinja li qed tiżviluppa.

L-ewwel nett it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-GHG miksuba grazzi għall-bijokarburanti hi 
anqas milli mistenni. Raġuni waħda għal dan hi d-deforestazzjoni għall-produzzjoni tal-
bijomassa għall-bijokarburanti jew għall-produzzjoni delokalizzata tal-ikel, se twassal għat-
telf tal-ħażniet tal-karbonju: L-emissjonijiet minħabba t-tibdil fl-Użu tal-Art (LUC) jew mit-
Tibdil Indirett fl-Użu tal-Art (ILUC). Bħalissa, l-emissjonijiet tal-ILUC ma jinkludux kalkoli 
tal-prestazzjoni tal-GHG tal-bijokarburanti bil-għan li jiġu stabbiliti miri u sussidji fl-UE. L-
emissjonijiet iseħħu ukoll b'rabta mal-produzzjoni tal-fertilizzanti, il-ħsad tal-bijomassa, it-
trasformazzjoni tal-bijomassa f'bijokarburanti u t-tipi kollha ta' trasport involuti. Fil-każ tal-
bijokarburanti, it-terminu "rinnovabbli" mhux bilfors ifisser li jirrispettaw l-ambjent u l-klima. 
Xi drabi, il-promozzjoni tal-użu tal-bijokarburanti tmur kontra l-għan mixtieq.

It-tieni nett, it-tibdil ta' uċuħ tar-raba' tajbin għall-ikel, bħall-qamħirrun u l-qamħ, f'karburanti 
jnaqqas id-disponibilità tal-ikel. Teżisti problema ta' ikel jew karburanti li mhux se tissolva 
jekk il-bijokarburanti jiġu prodotti minn uċuħ tar-raba' li mhumiex tajbin għall-ikel jew minn 
injam ikkultivat. Kważi l-bijomassa kollha għall-karburanti tiġi minn raba' li tista' tintuża 
għall-produzzjoni tal-ikel, għaldaqstant il-kompetizzjoni bejniethom tkompli.

Il-kriżi alimentari gravi tal-2008 u l-intsabilità tal-prezzijiet tal-ikel għoljin ħafna ta' wara 
ukoll ġibdu l-attenzjoni għal din il-problema. Hu ġeneralment rikonoxxut li l-politika tal-UE 
dwar il-bijokarburanti għandha rwol xi twettaq, anke jekk hemm opinjonijiet differenti dwar 
l-importanza ta' dan ir-rwol. Il-Kummissjoni Ewropea tikkalkula li l-promozzjoni tal-UE tal-
bijokarburanti fuq il-prezzijiet tal-ikel għandha effett minima ħafna1. Ir-riżultati tar-riċerka u 
xi dikjarazzjonijiet minn organizzazzjonijiet internazzjonali ewlenin li għandhom 
responsabilitajiet rilevanti qed jixhdu sitwazzjoni anqas inkuraġġanti2.

                                               
1 SWD(2013) 102, Staff working document accompanying a recently published Renewable Energy Progress 
Report p. 22-24.
2 Ara pereżempju l-istudju Production and use of biofuels in developing countries, ikkummissjonat mill-PE fl-
2009, Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, IFAD, IMF, OECD, 
UNCTAD, WFP, il-Bank Dinji, id-WTO, IFPRI u l-UN HLTF, tat-2 ta' Ġunju 2011 (rakkomandazzjoni 6 paġna 
27 tirrakkomanda t-tneħħija tas-sussidji u tal-miri vinkolanti (“mandati”) għall-produzzjoni u l-konsum tal-
bijokarburanti), Q & A: What are the impacts of agrofuels on the right to food? Fuq is-sit tal-internet tar-
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It-tielet nett, it-tnedija tal-produzzjoni tal-bijomassa għall-bijokarburanti, apparti milli twassal 
għall-emissjonijiet tal-GHG permezz tal-LUC u tal-ILUC u għal kompetizzjoni mal-
produzzjoni tal-ikel, xi drabi tinvolvi ċ-ċaħda tad-drittijiet għall-użu tal-art li minnhom in-
nies jiddependu għall-għajxien tagħhom. Spiss il-bdiewa fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw ma 
jkollhom l-ebda titolu ta' proprjetà fuq l-artijiet li jikkultivaw jew fejn jirgħu l-bhejjem 
tagħhom. Ftehimiet milħuqa minn kumpaniji barranin mal-Istati li jaġixxu bħala sidien 
formali jew mal-mexxejja lokali li huma mmexxijja minn interessi oħrajn li jmorru lil hinn 
mill-komunitajiet lokali, jistgħu jwasslu għal ħtif tal-art li jista' jikkaġuna t-tkeċċija bil-forza 
ta' nies foqra mill-artijiet tagħhom1.

L-hekk imsejħa artijiet marġinali ġeneralment ma jattirawx lill-investituri li jridu jistabbilixxu 
l-produzzjoni tal-bijomassa. Jekk il-produzzjoni tal-bijomassa tiġi ikkonċentrata fuq dawn l-
artijiet, l-għajxien tal-popolazzjoni lokali jista' tiġi milquta ħażin ħafna. Il-pjantaġġuni jistgħu 
jużaw r-riżorsi tal-ilma skarsi u l-użu ta' fertilizzanti jista' jwassal għal inkwinament gravi. 
Jista' jkun li l-ġbir ta' ħatab għan-nar, ta' materjal ta' kostruzzjoni u ta' pjanti wżati għall-ikel 
jew għall-mediċini ma jkunx possibbli aktar. Jista' jkun hemm telf ta' servizzi tal-ekosistema u 
d-deforestazzjoni tista' tbiddel il-klima flimkien, kif ukoll tikkontribwixxi għat-tibdil fil-klima 
globali.

NGOs jirrappurtaw li fl-Afrika Sub-Saħarjana, qed ikun hemm ħtif tal-art fuq skala kbira u 
qed jiġbru dokumentazzjoni minn bażi ta' dejta magħrufa bħala Matrix. Il-Kummissjoni tqis 
din il-bażi ta' dejta bħala mhux affidabbli iżda ftit li xejn qed tipprova tikseb aktar 
informazzjoni dwar l-iżviluppi attwali.

Ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli (RED) u tad-Direttiva dwar il-Kwalità 
tal-Karburanti (FQD) għandhom jiżguraw li l-politika tal-UE dwar il-bijokarburanti:

- ma tkunx ta' ħsara għas-sikurezza tal-ikel, iżda tirrispetta bis-sħiħ id-dritt tal-bniedem 
għall-ikel, 

- ma twassalx għall-qerda tal-għajxien ta' persuni vulnerabbli biċ-ċaħda tad-drittijiet 
għall-użu tal-art jew bi żviluppi oħrajn,

- tixpruna biss t-tnedija u l-użu ta' bijokarburanti effiċjenti fit-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tal-GHG, u li jikkonformaw mar-rekwiżiti msemmija hawn fuq.

Hu naturali li l-Kumitat għall-Iżvilupp jiffoka fuq l-ewwel żewġ punti. L-emendi f'dan l-
abbozz għal opinjoni għandhom jgħinu biex jiġu indirizzati l-problemi tal-ikel jew karburanti 
u dawk dwar iċ-ċaħda tal-użu tad-drittijiet tal-art. Dawn l-emendi jikkonfermaw il-
pożizzjonijiet meħuda mill-PE f'Riżoluzzjonijiet rilevanti2. Il-kwistjoni dwar il-prestazzjoni 

                                                                                                                                                  
Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-Dritt għall-Ikel u għall-Għajnuna għall-Azzjoni: Adding Fuel to the Flame: 
The real impact of EU biofuels policy on developing countries, Marzu 2013, p. 5.
1 L-istudju Impact of EU bioenergy policy on developing countries, imħejji għall-Kumitat għall-Iżvilupp fl-2012, 
f'paġna 10 jsemmi lill-Kamerun u l-Gana bħala problematiċi f'dan il-kuntest.
2 Inkluż it-Testi Adottati, P7_TA(2011)0320, l-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp, tal-5
ta' Lulju 2011, paragrafu 67; P7_TA(2011)0430, Summit dwar id-Dinja Rio +20, tad-29 ta' 
Settembru 2011, paragrafi 51 u 55, P7_TA(2012)0399, Ir-Rapport 2011 tal-UE dwar il-
Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp , tal-25 ta' Ottubru 2012, paragrafi 74 u 77 u fil-
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tal-GHG hi ta' tħassib ewlieni għall-Kumitat għall-Ambjent, u hi trattata b'mod estensiv f'dan 
l-abbozz ta' rapport. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-ħtieġa li jitnaqqas il-konsum tal-
enerġija fis-settur tat-trasport hija 
imperattiva peress li huwa probabbli li jsir 
dejjem aktar diffiċli li tintlaħaq b’mod 
sostenibbli l-mira perċentwali għall-
enerġija minn sorsi rinnovabbli jekk id-
domanda globali għall-enerġija għat-
trasport tkompli tiżdied. L-użu tal-
elettriku minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli u t-taħlita ta’ bijokarburanti 
b’emissjonijiet tal-ILUC li huma żero u 
baxxi huma metodi oħra disponibbli 
għall-Istati Membri biex jilħqu din il-
mira.

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn li jitnaqqas il-konsum fis-settur tat-trasport u biex tiżdied l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija f'dan is-settur diġà ġie enfasizzat fir-RED attwali. Din l-emenda terġa' tenfasizza dan 
billi tisħaq fuq l-importanza tal-iżvilupp tal-enerġija elettriku minn sorsi rinnovabbli, kif ukoll 
l-użu ta' bijokarburanti avvanzati li jippermettu lill-UE u lill-Istati Membri biex inaqqsu t-
traċċa tal-karbonju fis-settur tat-trasport.

                                                                                                                                                  
P7_TA(2012)0238, Kooperazzjoni fir-rigward tal-politika enerġetika ma' sħab lil hinn mill-
fruntieri tagħna, tat-12 ta' Ġunju 2012, paragrafi 86 u 87. 
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fid-dawl tal-objettivi tal-Unjoni li jkun 
hemm tnaqqis ulterjuri fl-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra u minħabba l-
kontribuzzjoni sinifikanti li l-karburanti fit-
trasport stradali jagħmlu għal dawk l-
emissjonijiet, l-Artikolu 7a(2) tad-
Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-
karburanti u tad-diżil u li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 93/12/KE jeżiġi li 
fornituri ta’ karburanti jnaqqsu mill-anqas 
b’6 % sal-31 ta’ Diċembru 2020 
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra 
għal kull unità ta’ enerġija ("intensità tal-
gassijiet b’effett ta’ serra") prodotti tul 
ċiklu tal-ħajja tal-karburanti użati fl-Unjoni 
minn vetturi tat-triq, makkinarju mobbli 
mhux tat-triq, trakters agrikoli u forestali u 
inġenji ta’ rikreazzjoni meta ma jkunux fuq 
il-baħar. It-taħlita ta’ bijokarburanti hija 
waħda mill-metodi disponibbli għal 
fornituri ta’ karburanti fossili biex inaqqsu 
l-intensità tal-gassijiet b’effett ta’ serra tal-
karburanti fossili fornuti.

(2) Fid-dawl tal-objettivi tal-Unjoni li jkun 
hemm tnaqqis ulterjuri fl-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra u minħabba l-
kontribuzzjoni sinifikanti li l-karburanti fit-
trasport stradali jagħmlu għal dawk l-
emissjonijiet, l-Artikolu 7a(2) tad-
Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-
karburanti u tad-diżil u li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 93/12/KE jeżiġi li 
fornituri ta’ karburanti jnaqqsu mill-anqas 
b’6 % sal-31 ta’ Diċembru 2020 
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra 
għal kull unità ta’ enerġija (‘intensità tal-
gassijiet b’effett ta’ serra’) prodotti tul 
ċiklu tal-ħajja tal-karburanti użati fl-Unjoni 
minn vetturi tat-triq, makkinarju mobbli 
mhux tat-triq, trakters agrikoli u forestali u 
inġenji ta’ rikreazzjoni meta ma jkunux fuq 
il-baħar. It-taħlita ta’ bijokarburanti
b’emissjonijiet żero jew baxxi ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra diretti u indiretti hija 
waħda mill-metodi disponibbli għal 
fornituri ta’ karburanti fossili biex inaqqsu 
l-intensità tal-gassijiet b’effett ta’ serra tal-
karburanti fossili fornuti.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-maġġoranza vasta tal-investimenti 
fuq skala kbira għall-akkwist ta’ art qed 
iseħħu fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. 
Fost dawn, l-Afrika Sub-Saħarjana 
tirrappreżenta mira privileġġata, b’mod 
speċjali għall-kultivazzjoni ta’ materja 
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prima agrikola għall-bijokarburanti. Bejn 
l-2009 u l-2013, madwar 6 miljun ettaru 
ta’ art ġew akkwistati minn kumpaniji 
Ewropej għall-kultivazzjoni ta’ 
agroenerġija għall-esportazzjoni 

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Abbażi ta’ previżjonijiet tad-domanda 
għall-bijokarburanti pprovduti mill-Istati 
Membri u ta’ stimi ta’ emissjonijiet minn 
tibdil indirett fl-użu tal-art għal materja 
prima differenti għal ipproċessar 
industrijali u produttiv ta’ bijokarburanti,
aktarx li emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett 
ta’ serra b’rabta ma’ tibdil indirett fl-użu 
tal-art ikunu sinifikanti u jistgħu jġibu fix-
xejn xi ftit mit-tnaqqis jew it-tnaqqis kollu 
ta’ gassijiet b’effett ta’ serra ta’ 
bijokarburanti individwali. Dan iseħħ 
għaliex il-produzzjoni kważi kollha tal-
bijokarburanti fl-2020 hi mistennija li tiġi 
minn għelejjel imkabbrin fuq art li tkun 
tista’ tintuża biex taqdi s-swieq tal-ikel u 
tal-għalf. Biex emissjonijiet bħal dawn
jitnaqqsu, ikun jixraq li ssir distinzjoni bejn
gruppi ta’ għelejjel, bħal għelejjel tal-
pjanti li minnhom jiġi estratt iż-żejt, 
għelejjel taċ-ċereali, għelejjel tal-pjanti taz-
zokkor u għelejjel oħra ta' pjanti 
b'kontenut ta' lamtu, skont dan.

(5) Abbażi ta’ previżjonijiet tad-domanda 
għall-bijokarburanti pprovduti mill-Istati 
Membri u ta’ stimi ta’ emissjonijiet minn 
tibdil indirett fl-użu tal-art għal materja 
prima differenti għal ipproċessar 
industrijali u produttiv ta’ bijokarburanti, 
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra 
b’rabta ma’ tibdil indirett fl-użu tal-art
huma sinifikanti u jistgħu jġibu fix-xejn xi 
ftit mit-tnaqqis jew it-tnaqqis kollu ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra ta’ bijokarburanti 
individwali. Dan iseħħ għaliex il-
produzzjoni kważi kollha tal-bijokarburanti 
fl-2020 hi mistennija li tiġi minn għelejjel 
imkabbrin fuq art li tkun tista’ tintuża biex 
taqdi s-swieq tal-ikel u tal-għalf. Huwa 
għalhekk neċessarju li jitqies it-tibdil 
indirett fl-użu tal-art sabiex ikun żgurat li 
l-objettivi tal-politika tal-Unjoni rigward 
l-enerġija rinnovabbli u t-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra 
ma jiġux ipperikolati minn dawn is-sorsi 
ta’ emissjonijiet potenzjali. Biex jitnaqqsu
t-tibdil indirett fl-użu tal-art u l-ħtif tal-
art, ikun għalhekk jixraq li ssir distinzjoni 
bejn għelejjel tal-enerġija bbażati fuq l-art 
(għelejjel tal-pjanti li minnhom jiġi estratt 
iż-żejt, għelejjel taċ-ċereali, għelejjel tal-
pjanti taz-zokkor u għelejjel oħra ta’ pjanti 
b’kontenut ta’ lamtu) fuq naħa waħda, u l-
bijokarburanti mhux ibbażati fuq l-art 
min-naħa l-oħra. Barra minn hekk, użu 
akbar tal-bijokarburanti prodotti minn 
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għelejjel tal-ikel jikkontribwixxi għall-
volatilità fil-prezzijiet tal-ikel u jista’ 
jkollu impatti negattivi fuq is-sigurtà 
dinjija tal-ikel. Dan kellu impatti soċjali 
negattivi sinifikanti fuq l-għajxien u l-ħila 
li jkunu eżerċitati drittijiet tal-bniedem 
fosthom id-dritt għall-ikel jew aċċess 
għall-art għal komunitajiet lokali li qed 
jgħixu fil-faqar f’pajjiżi barra l-Unjoni.
Biex emissjonijiet u impatti negattivi 
soċjali bħal dawn jitnaqqsu, ikun jixraq li 
b’mod partikolari ssir enfasi fuq it-tnaqqis 
tal-użu previst tal-bijokarburanti mkabbra 
fuq l-art.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-effetti indiretti fuq il-bidla fl-użu 
tal-art huma ambjentali kif ukoll soċjali, 
u jirrappreżentaw pressjoni ulterjuri fuq l-
użu tal-art, b’mod partikolari fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw, b’konsegwenza 
negattiva għas-sigurtà tal-ikel tal-
popolazzjonijiet lokali, speċjalment tan-
nisa.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Karburanti likwidi rinnovabbli aktarx li 
jkunu meħtieġa mis-settur tat-trasport biex 
dan inaqqas l-emissjonijiet tiegħu ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra. Bijokarburanti 
avanzati, bħal dawk magħmulin minn skart 
u alka, jipprovdu tnaqqis għoli ta’ gassijiet 

(6) Karburanti likwidi rinnovabbli aktarx li 
jkunu meħtieġa mis-settur tat-trasport biex 
dan inaqqas l-emissjonijiet tiegħu ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra. Bijokarburanti 
avanzati, bħal dawk magħmulin minn skart 
u alka, jipprovdu tnaqqis għoli ta’ gassijiet 
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b’effett ta’ serra b’riskju baxx li jinħoloq
tibdil indirett fl-użu tal-art u ma 
jikkompetux direttament għal art agrikola 
għas-swieq tal-ikel u tal-għalf. Ikun jixraq, 
għalhekk, li titħeġġeġ produzzjoni akbar 
ta’ bijokarburanti avanzati bħal dawn għax 
dawn bħalissa ma jistgħux jinkisbu 
kummerċjalment fi kwantitajiet kbar, 
parzjalment minħabba kompetizzjoni għal 
sussidji pubbliċi ma’ teknoloġiji stabbiliti 
ta’ bijokarburanti b’bażi ta’ għelejjel tal-
ikel. Għandhom jiġu pprovduti aktar 
inċentivi billi l-ippeżar tal-bijokarburanti 
avanzati jiżdied għal 10 % tal-mira għat-
trasport stabbilita fid-Direttiva 2009/28/KE 
meta mqabbel ma’ bijokarburanti 
konvenzjonali. F’dan il-kuntest, 
bijokarburanti avanzati b’impatti stmati
baxxi minn tibdil indirett fl-użu tal-art u 
tnaqqis kumplessiv għoli ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra biss għandhom ikunu 
appoġġati bħala parti mill-qafas tal-politika 
tal-enerġija rinnovabbli għal wara l-2020.

b’effett ta’ serra li ma għandhom l-ebda
riskju li joħolqu tibdil indirett fl-użu tal-art 
u ma jikkompetux direttament għal art 
agrikola għas-swieq tal-ikel u tal-għalf.
Ikun jixraq, għalhekk, li titħeġġeġ 
produzzjoni akbar ta’ bijokarburanti 
avanzati bħal dawn għax dawn bħalissa ma 
jistgħux jinkisbu kummerċjalment fi 
kwantitajiet kbar, parzjalment minħabba 
kompetizzjoni għal sussidji pubbliċi ma’ 
teknoloġiji stabbiliti ta’ bijokarburanti 
b’bażi ta’ għelejjel tal-ikel. Għandhom jiġu 
pprovduti aktar inċentivi billi l-ippeżar tal-
bijokarburanti avanzati jiżdied għal 10 % 
tal-mira għat-trasport stabbilita fid-
Direttiva 2009/28/KE meta mqabbel ma’ 
bijokarburanti konvenzjonali. F’dan il-
kuntest, bijokarburanti avanzati li 
jissodisfaw il-kriterji ta’ sostenibbiltà, li 
ma jikkompetux mal-ikel għall-art, l-ilma 
jew riżorsi oħra, li m’għandhomx impatti 
stmati minn tibdil indirett fl-użu tal-art u li 
għandhom tnaqqis kumplessiv għoli ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra biss għandhom 
ikunu appoġġati bħala parti mill-qafas tal-
politika tal-enerġija rinnovabbli għal wara 
l-2020.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex tkun żgurata l-kompetittività fit-
tul tas-setturi industrijali b’bażi bijoloġika, 
u f’konformità mal-Komunikazzjoni tal-
2012 "Ninnovaw għal Tkabbir Sostenibbli:
Bijoekonomija għall-Ewropa" u mal-Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa b’Użu Effiċjenti 
tar-Riżorsi , li jippromwovu bijoraffineriji 
integrati u diversifikati fl-Ewropa kollha, 
għandhom jiġu stabbiliti inċentivi mtejba 
skont id-Direttiva 2009/28/KE b’mod li 
tingħata preferenza lill-użu ta’ materja 

Biex tkun żgurata l-kompetittività fit-tul 
tas-setturi industrijali b’bażi bijoloġika, u 
f’konformità mal-Komunikazzjoni tal-2012
"Ninnovaw għal Tkabbir Sostenibbli:
Bijoekonomija għall-Ewropa" u mal-Pjan 
Direzzjonali għal Ewropa b’Użu Effiċjenti 
tar-Riżorsi , li jippromwovu bijoraffineriji 
integrati u diversifikati fl-Ewropa kollha, 
għandhom jiġu stabbiliti inċentivi mtejba 
skont id-Direttiva 2009/28/KE b’mod li 
tingħata preferenza lill-użu ta’ materja 
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prima ta’ bijomassa għal ipproċessar 
industrijali u produttiv li ma jkollhiex valur 
ekonomiku għoli.

prima ta’ bijomassa għal ipproċessar 
industrijali u produttiv li ma jkollhiex valur 
ekonomiku għoli, li jintużaw materjali tal-
iskart għal skopijiet ta’ enerġija skont il-
ġerarkija tal-iskart kif stipulat fl-Artikolu 
4 tad-Direttiva 2008/98/KE, u ma 
jikkompetux għall-użu tal-art u l-ilma 
biex jipproteġu d-dritt għall-art u għall-
ikel u li ma tonqosx il-materja organika 
b’konsegwenzi ambejntali negattivi fuq l-
ekosistema lokali.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-użu ta’ riżorsi tal-bijomassa 
jinvolvu spejjeż tal-opportunità sinifikanti 
marbuta mat-tnaqqis jew it-telf tas-
servizzi tal-ekosistema. L-Istati Membri 
għandhom jevitaw li jissussidjaw jew li 
jippermettu l-użu enerġetiku ta’ materja 
prima għal ipproċessar industrijali u 
produttiv fejn id-devjazzjoni mill-użi 
eżistenti tagħha jkollha impatt negattiv 
fuq id-drittijiet tal-art, id-drittijiet għall-
ikel, il-bijodiversità, il-ħamrija jew il-
bilanċ globali tal-karbonju. Il-politiki 
għandhom jiżguraw ukoll kaskata fl-użu 
tal-bijomassa, b’salvagwardji li jiżguraw li 
r-riżorsi ma jinbidlux minn 
applikazzjonijiet b’valur miżjud għoli 
għas-soċjetà għall-użu tal-enerġija 
b’valur baxx.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Bi tħejjija għat-tranżizzjoni għal 
bijokarburanti avanzati u biex ikunu
mminimizzati l-impatti kumplessivi minn 
tibdil indirett fl-użu tal-art fil-perjodu sal-
2020, ikun jixraq li jkun limitat l-ammont 
ta’ bijokarburanti u bijolikwidi miksubin 
minn għelejjel tal-ikel kif stabbilit fil-
Parti A tal-Anness VIII tad-
Direttiva 2009/28/KE u fil-Parti A tal-
Anness V tad-Direttiva 98/70/KE li jkunu 
jistgħu jingħaddu għall-miri stabbiliti fid-
Direttiva 2009/28/KE. Mingħajr ma jiġi 
ristrett l-użu kumplessiv ta' bijokarburanti 
bħal dawn, is-sehem tal-bijokarburanti u 
tal-bijolikwidi, prodotti mill-għelejjel taċ-
ċereali u għelejjel oħra bi pjanti 
b'kontenut rikk ta' lamtu, bi pjanti taz-
zokkor u bi pjanti li minnhom jiġi estratt 
iż-żejt, li jista' jingħadd għall-miri tad-
Direttiva 2009/28/KE għandu jkun limitat 
għas-sehem ta' bijokarburanti u 
bijolikwidi bħal dawn ikkonsmati fl-2011.

(9) Biex ikunu minimizzati l-effetti 
negattivi fuq id-drittijiet tal-art u l-
ispekulazzjoni tal-art, id-drittijiet għall-
ikel u l-prezzijiet ta' prodotti tal-ikel 
bażiċi, il-bijodiversità, il-ħamrija u l-
impatti kumplessivi minn tibdil indirett fl-
użu tal-art fil-perjodu sal-2020, ikun jixraq 
li jkun limitat l-ammont ta’ bijokarburanti 
u bijolikwidi miksubin minn għelejjel tal-
ikel u mill-għelejjel tal-enerġija oħrajn kif 
stabbilit fil-Parti A tal-Anness VIII tad-
Direttiva 2009/28/KE u fil-Parti A tal-
Anness V tad-Direttiva 98/70/KE . 

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Għandhom jiġu kkunsidrati d-
diffikultajiet akbar milli mistennija li kien 
hemm biex jinkiseb tnaqqis sostanzjali fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 
permezz tal-użu tal-bijokarburanti, kif 
ukoll tal-evidenza preokkupanti li l-
espansjoni tal-produzzjoni tal-
bijokarburanti qed tkun ta' ħsara għas-
sigurtà tal-ikel u għad-drittijiet dwar l-użu 
tal-art ta' persuni vulnerabbli f'pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw. L-applikabilità tal-
mira ta' 10% ta' enerġija rinnovabbli tad-
Direttiva 2009/28/KE, għalhekk 
tiddependi fuq jekk jistax jinkiseb tnaqqis 
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sostanzjali fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra u jekk ikunx jistgħu jiġu 
evitati l-effetti negattivi fuq is-sikurezza 
tal-ikel u tad-drittijiet għall-użu tal-art. 

Ġustifikazzjoni

Il-mira ta' 10% ma għandhiex tkun applikata b'mod riġidu jekk ma tikkontribwixxix b'mod 
effettiv għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-GHG. nqas ma għandha tieħu preċedenza fuq is-
sikurezza tal-ikel u fuq ir-rsipett tad-drittijiet għall-użu tal-art ta' persuni vulnerabbli.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-emissjonijiet stmati minn tibdil 
indirett fl-użu tal-art għandhom jiġu 
inklużi fir-rappurtar tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra mill-
bijokarburanti skont id-Direttivi 98/70/KE 
u 2009/28/KE. Bijokarburanti magħmulin 
minn materja prima għal ipproċessar 
industrijali u produttiv li ma jwasslux għal 
domanda addizzjonali ta’ art, bħal dawk 
minn skart ta’ materja prima għal 
ipproċessar industrijali u produttiv, 
għandhom jiġu assenjati fattur ta’ żero 
emissjonijiet.

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri tal-Unjoni 
għat-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u għall-bijokarburanti 
huma sinifikanti u effettivi, l-emissjonijiet 
minn tibdil indirett fl-użu tal-art għandhom
jitqiesu fil-kalkolu tat-tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra
meħtieġ skont il-kriterji ta’ sostenibbiltà 
stabbiliti fid-Direttiva 2009/28/KE u d-
Direttiva 98/70/KE. Huwa neċessarju 
wkoll li jitqiesu l-emissjonijiet marbuta 
mat-tibdil indirett fl-użu tal-art biex 
jintlaħaq l-objettiv tal-Artikolu 7a(2) tad-
Direttiva 98/70/KE sabiex jingħataw 
inċentivi għall-bijokarburanti li joħolqu 
impatt żgħir ta’ tibdil indirett fl-użu tal-
art. Bijokarburanti magħmulin minn 
materja prima għal ipproċessar industrijali 
u produttiv li ma jwasslux għal domanda 
addizzjonali ta’ art, bħal dawk minn skart 
ta’ materji primi għal ipproċessar 
industrijali u produttiv u residwi, 
għandhom jiġu assenjati fattur ta’ żero 
emissjonijiet sakemm jissodisfaw 
standards xierqa ta’ sostenibbiltà.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-użu tal-art għall-kultivazzjoni ta’ 
materja prima għall-ipproċessar 
industrijali u produttiv ta’ bijokarburanti 
m’għandux iwassal għall-ispustament ta’ 
komunitajiet lokali u indiġeni, 
għaldaqstant għandhom jiddaħħlu fis-
seħħ miżuri speċjali ta’ protezzjoni tal-art 
fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi biex jipprevjenu 
milli dan iseħħ; Il-bijokarburanti u l-
bijolikwidi li l-produzzjoni tagħhom ma 
taffettwax b’mod ħażin id-drittijiet tal-
komunitajiet lokali u indiġeni biss 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala 
sostenibbli.

Ġustifikazzjoni

Teżisti biżżejjed evidenza dwar l-impatti soċjali negattivi tal-bijokarburanti fir-rigward tad-
drittijiet tal-art u d-drittijiet għall-ikel, b’mod partikolari tan-nisa fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw. Għandu jiġi evitat l-ispostament ta’ popolazzjonijiet lokali u indiġeni biex 
jagħmlu wisa’ għall-pjantaġġuni tal-bijokarburanti.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Peress li l-objettivi ta’ din id-
Direttiva, li jkun żgurat suq uniku għall-
karburanti għat-trasport stradali u għal 
makkinarju mobbli mhux tat-triq u biex
ikun żgurat rispett tal-livelli minimi ta’ 
ħarsien ambjentali mill-użu ta’ dan il-
karburant, ma jistgħux jinkisbu b’mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri u, jistgħu 
jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 
tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-

(15) L-objettivi ta’ din id-Direttiva,
għandhom jiżguraw suq uniku għall-
karburanti għas-settur tat-trasport u
jiżguraw li jiġu rispettati l-livelli ta' 
protezzjoni minimi u biex jiġu evitati l-
effetti negattivi fuq is-sikurezza tal-ikel u 
fuq id-drittijiet għall-użu tal-art fir-
rigward tal-produzzjoni u l-użu ta' dan it-
tip ta' karburant. Peress li dawn l-objettivi
ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti 
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sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ biex jinkisbu 
dawk l-objettivi.

mill-Istati Membri u, jistgħu jinkisbu aħjar 
fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif 
stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva 
ma tmurx lil hinn minn dak li huwa 
meħtieġ biex jinkisbu dawk l-objettivi.

Ġustifikazzjoni

Id-deskrizzjoni tal-objettivi tad-Direttiva għandhom jiġu adattati sabiex jiġu riflessi ukoll l-
emendi għad-Direttiva.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Inċentivi pubbliċi għall-
bijokarburanti iwasslu għal domanda 
addizzjonali sinifikanti fis-swieq tal-
komoditajiet u, għalhekk, iħallu impatt 
fuq il-prezzijiet b’mod sinifikanti, kemm 
fis-swieq internazzjonali kif ukoll fis-
swieq domestiċi tal-pajjiżi importaturi 
netti tal-ikel. Dan hu ta’ tħassib serju 
b’mod partikolari għal nies foqra li 
jonfqu proporzjon sinifikanti mid-dħul 
tal-familji tagħhom fuq l-ikel. Huwa 
allegat li l-politika tal-bijokarburanti tal-
UE tiffavorixxi mudelli industrijali fuq 
skala kbira tal-produzzjoni agrikola li 
jidhru li joffru benefiċċji limitati għall-
popolazzjonijiet lokali.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt ba (ġdid)
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Direttiva 98/70/KE
Artikolu 7a – paragrafu 2 – l-aħħar subparagrafu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fil-paragrafu 2, is-subparagrafu li 
ġej jiddaħħal wara l-punt c:
“L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kontribuzzjoni massima ta’ bijokarburanti 
prodotti minn għelejjel taċ-ċereali u minn 
għelejjel oħra b’kontenut rikk ta’ lamtu, 
bi pjanti taz-zokkor, bi pjanti li minnhom 
jiġi estratt iż-żejt jew għelejjel tal-enerġija 
dedikati għall-fini ta’ konformità mal-
mira msemmija fl-ewwel subparagrafu 
ma għandhiex teċċedi kwantità ta’ 
enerġija li tikkorrispondi għal 5 %, is-
sehem stmat fl-aħħar tal-2011, tal-
konsum finali tal-enerġija fit-trasport fl-
2020.”

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt ba (ġdid)
Direttiva 98/70/KE
Artikolu 7b - paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 
'5a. Il-bijokarburanti u l-bijolikwidi 
kkunsidrati għall-finijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 ma jistgħux jiġu prodotti 
f’artijiet tal-Unjoni jew ta’ pajjiżi terzi 
fejn id-drittijiet, legali jew komuni, tal-użu 
tal-art ġew ikkuntestati jew miksura, u 
fejn ma kienx mogħti minn qabel kunsens 
liberu u infurmat bil-parteċipazzjoni tal-
istituzzjonijiet rappreżentattivi tal-
popolazzjonijiet lokali
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Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt bb (ġdid)
Direttiva 98/70/KE
Artikolu 7b - paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"5b. Il-bijokarburanti u l-bijolikwidi li 
jitqiesu għall-finijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 ma għandhomx ikunu 
magħmula minn skart, sakemm ma 
jkunux ivverifikati b’mod indipendenti 
bħala konformi mal-ġerarkija tal-iskart, 
jiġifieri il-prevenzjoni, il-preparazzjoni 
għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ qabel l-
irkupru għal skopijiet ta’ enerġija, kif 
definit fid-Direttiva 2008/98/KE.”

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3 – sottopunt -a (ġdid)
Direttiva 98/70/KE
Artikolu 7d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
"1. Għall-finijiet tal-Artikolu 7a u l-
Artikolu 7b(2), l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
minn bijokarburanti għandhom jiġu 
kkalkulati kif ġej:
(a) fejn valur prestabbilit għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra 
għall-mogħdija tal-produzzjoni huwa 
stabbilit fil-Parti A jew B tal-Anness IV u 
fejn il-valur el għal dawk il-
bijokarburanti jew bijolikwidi kkalkulat 
skont il-punt 7 tal-Parti C tal-Anness IV 
huwa ugwali għal żero jew anqas, u fejn l-
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emissjonijiet stmati tat-tibdil indirett fl-
użu tal-art huma żero skont il-Parti B tal-
Anness V, billi jintuża dak il-valur 
prestabbilit;
(b) bl-użu ta’ valur reali kkalkulat skont 
il-metodoloġija stabbilita fil-Parti C tal-
Anness IV billi jiżdiedu l-istimi għall-
emissjonijiet minn tibdil indirett fl-użu 
tal-art stabbiliti fl-Anness V;
(c) billi jintuża valur ikkalkulat bħala s-
somma tal-fatturi tal-formola msemmija 
fil-punt 1 tal-Parti C tal-Anness IV, fejn 
jistgħu jintużaw valuri prestabbiliti 
diżaggregati fil-Parti D jew E tal-
Anness IV għal ċerti fatturi, u l-valuri 
attwali, ikkalkulati skont il-metodoloġija 
stabbilita fil-Parti C tal-Anness IV, għall-
fatturi l-oħra kollha, biż-żieda tal-istimi 
għall-emissjonijiet mit-tibdil indirett fl-
użu tal-art stabbiliti fl-Anness V.”

Ġustifikazzjoni

L-aġġustament fil-metodu ta’ kalkolu għandu jikkunsidra l-istimi tal-iLUC skont l-Anness V 
propost ġdid tad-Direttiva FQD.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2 – sottopunt b
Direttiva 2009/28/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Għall-fini ta’ konformità mal-mira 
msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-
kontribuzzjoni konġunta massima minn 
bijokarburanti u bijolikwidi prodotti minn 
ċereali u minn għelejjel oħra bi pjanti 
b'kontenut rikk ta’ lamtu, bi pjanti taz-
zokkor u u bi pjanti li minnhom jiġi estratt 
iż-żejt ma għandhiex tkun aktar mill-
kwantità ta’ enerġija li tkun tikkorrispondi 
għall-kontribuzzjoni massima kif stabbilita 

“Għall-fini ta’ konformità mal-mira 
msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-
kontribuzzjoni konġunta massima minn 
bijokarburanti u bijolikwidi minn ċereali u 
minn għelejjel oħra bi pjanti b’kontenut 
rikk ta’ lamtu, bi pjanti taz-zokkor u u bi 
pjanti li minnhom jiġi estratt iż-żejt jew 
minn għelejjel tal-enerġija dedikati ma
għandhiex tkun aktar mill-kwantità ta’ 
enerġija li tkun tikkorrispondi għall-
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fl-Artikolu 3(4)d." kontribuzzjoni massima kif stabbilita fl-
Artikolu 3(4)d.”

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2 – punt c – punt i  (ġdid)
Direttiva 2009/28/KE
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-i) l-ewwel subparagrafu huwa emendat 
b'dan li ġej:
"Kull Stat Membru għandu jfittex li jiżgura 
li s-sehem ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli fil-forom kollha ta' trasport fl-
2020 huwa mill-inqas 10 % tal-konsum 
finali ta’ enerġija fit-trasport f’dak l-Istat 
Membru, filwaqt li jkunu evitati iż-żewġ 
sorsi li ma jwasslux għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra, kif ukoll b'effetti 
negattivi tal-produzzjoni tal-
bijokarburanti dwar is-sikurezza tal-ikel u 
d-drittijiet dwar l-użu tal-art ta' nies 
vulnerabbli fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw."

Ġustifikazzjoni

Timplimenta dak li ntqal f'bosta mill-emendi li jidhru hawn fuq, b'mod partikolari fl-emenda 
6.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2 – punt c – punt ii
Direttiva 2009/28/KE
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(d) għall-kalkolu ta’ bijokarburanti fin-
numeratur, is-sehem ta’ enerġija minn 

"(d) għall-kalkolu ta’ bijokarburanti fin-
numeratur, is-sehem ta’ enerġija minn 
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bijokarburanti prodotti minn ċereali u 
minn għelejjel oħra bi pjanti b'kontenut 
rikk ta’ lamtu, bi pjanti taz-zokkor u bi 
pjanti li minnhom jiġi estratt iż-żejt ma 
għandux ikun aktar minn 5 %, is-sehem 
stmat fl-aħħar tal-2011, tal-konsum finali 
ta’ enerġija fit-trasport fl-2020.

bijokarburanti prodotti minn għelejjel tal-
ikel u għelejjel tal-enerġija dedikati ma 
għandux ikun aktar minn 5 %, is-sehem 
stmat fl-aħħar tal-2011, tal-konsum finali 
ta’ enerġija fit-trasport fl-2020.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2 – punt c – punt iii
Direttiva 2009/28/KE
Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt e – sottopunt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) bijokarburanti prodotti minn materja 
prima għal ipproċessar industrijali u 
produttiv elenkata fil-Parti B tal-
Anness IX għandhom jitqiesu bħala 
darbtejn aktar mill-kontenut tal-enerġija 
tagħhom;

(ii) bijokarburanti prodotti minn materja 
prima għal ipproċessar industrijali u 
produttiv elenkata fl-Anness IX għandhom 
jitqiesu bħala darbtejn aktar mill-kontenut 
tal-enerġija tagħhom wara li tkun saret 
valutazzjoni xjentifika minn qabel tas-
sostenibbiltà ambjentali u soċjali 
tagħhom;

Ġustifikazzjoni

Il-materja prima għal ipproċessar industrijali u produttiv elenkata fl-Anness IX għandha 
titqies bħala darbtejn aktar mill-kontenut tal-enerġija tagħha.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2 – punt c – punt iii
Direttiva 2009/28/KE
Artikolu 3 - paragrafu 4 - punt e - subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ebda materja prima ma tiġi modifikata
intenzjonalment biex tkun koperta mill-
kategoriji (i) sa (iii).

Materjali li jkunu ġew modifikati
intenzjonalment biex jgħoddu bħala skart 
ma għandhomx ikunu koperti mill-
kategoriji (i) sa (iii). L-Istati Membri 
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għandhom jiżguraw li meta tkun skoperta 
l-frodi, il-materja prima jew il-
bijokarburant inkwistjoni m’għandhomx 
jingħaddu għall-mira msemmija fl-
Artikolu 3 paragrafu 4 u għandhom 
jiżguraw li tittieħed azzjoni xierqa sabiex 
tiġi evitata kwalunkwe azzjoni frawdolenti 
ulterjuri.

Ġustifikazzjoni

Bijokarburanti jew materja prima għal ipproċessar industrijali u produttiv li huma 
intenzjonalment modifikati sabiex jieħdu vantaġġ minn din id-Direttiva għandhom jiġu 
definittivament esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni kemm tad-Direttiva DER kif ukoll tad-
Direttiva FQD.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 – sottopunt -a (ġdid)
Direttiva 2009/28/KE
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) fl-aħħar tal-paragrafu 1, jiżdied is-
subparagrafu li ġej:
“L-enerġija minn bijokarburanti u 
bijolikwidi prodotti minn ċereali u minn 
għelejjel oħra bi pjanti b’kontenut rikk ta’ 
lamtu, bi pjanti taz-zokkor u bi pjanti li 
minnhom jiġi estratt iż-żejt jew għelejjel 
tal-enerġija dedikati meqjusa għall-finijiet 
imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) ma 
għandhiex tkun aktar minn 5 %, is-sehem 
stmat fl-aħħar tal-2011, tal-konsum finali 
tal-enerġija fit-trasport fl-2020.”

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 – sottopunt ba (ġdid)
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Direttiva 2009/28/KE
Artikolu 17 - paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"5a. Il-bijokarburanti u l-bijolikwidi li 
jingħataw kunsiderazzjoni għall-finijiet 
imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-
paragrafu 1 ma għandhomx ikunu 
magħmula minn skart, sakemm ma 
jkunux ivverifikati b’mod indipendenti 
bħala konformi mal-ġerarkija tal-iskart, 
jiġifieri il-prevenzjoni, il-preparazzjoni 
għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ qabel l-
irkupru għal skopijiet ta’ enerġija, kif 
definit fid-Direttiva 2008/98/KE.”

Ġustifikazzjoni

L-iskart għandu jkun soġġett għall-ġerarkija tal-iskart fl-Artikolu 4 tad-Direttiva Qafas dwar 
l-Iskart, li tirrikjedi l-prevenzjoni, il-preparazzjoni għal użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ qabel ma 
jkun jista’ jiġi rkuprat l-iskart għal skopijiet ta’ enerġija (jiġifieri bijokarburanti u 
bijolikwidi). Barra minn hekk, għandha tkun meħtieġa verifika indipendenti tal-konformità.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 – sottopunt bb (ġdid)
Direttiva 2009/28/KE
Artikolu 17 - paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jiddaħħal il-paragrafu li ġej: 
"5b. Il-bijokarburanti u l-bijolikwidi 
kkunsidrati għall-finijiet tal-punti a, b u c 
tal-paragrafu 1 ma jistgħux jiġu prodotti 
minn materja prima miksuba fuq l-art, fl-
Unjoni jew f’pajjiżi terzi fejn id-drittijiet 
tal-art legali jew komuni ġew ikkontestati 
jew miksura jew l-ebda kunsens xieraq 
ħieles, minn qabel u infurmat bil-
parteċipazzjoni tal-istituzzjonijiet 
rappreżentattivi rilevanti u l-
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konsultazzjonijiet mal-komunitajiet 
affettwati ma ġew mogħtija.”

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-impatt tad-Direttiva tal-UE dwar l-Enerġija Rinnovabbli (DER) fir-rigward tad-
drittijiet tal-art b’mod partikolari f’pajjiżi lil hinn mill-UE, hu importanti li jiġi żgurat li ma 
jkun hemm l-ebda ksur ta’ dawn ikkawżat mill-produzzjoni tal-bijokarburanti għas-suq 
Ewropew.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2009/28/KE
Artikolu 18 – paragrafu 4 – it-tieni subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li skemi 
volontarji nazzjonali jew internazzjonali li 
jistabbilixxu standards għall-produzzjoni 
ta’ prodotti ta’ bijomassa jkun fihom dejta 
preċiża għall-finijiet tal-Artikolu 17(2) jew 
juru li konsenji ta’ bijokarburant jew 
bijolikwidu jkunu konformi mal-kriterji ta’ 
sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 17(3) sa
(5). Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li 
dawn l-iskemi jkun fihom dejta preċiża 
għall-finijiet ta’ informazzjoni dwar miżuri 
meħudin għall-konservazzjoni ta’ żoni li 
jipprovdu, f’sitwazzjonijiet kritiċi, servizzi 
bażiċi ta’ ekosistemi (bħal protezzjoni għal 
nixxigħat ta’ ilma minn art għolja għal 
xmajjar jew ibħra, u kontroll tal-erożjoni), 
għall-protezzjoni tal-ħamrija, tal-ilma u tal-
arja, ir-restawr ta’ art degradata, li jkun 
evitat konsum eċċessiv ta’ ilma f’żoni fejn 
l-ilma jkun skars u dwar il-kwistjonijiet 
imsemmijin fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 17(7). Il-Kummissjoni tista’ wkoll 
tirrikonoxxi żoni għall-protezzjoni ta’ 
ekosistemi jew speċijiet rari, mhedda jew 
fil-periklu ta’ estinzjoni rikonoxxuti minn 
ftehimiet internazzjonali jew inklużi f’listi 
stabbiliti minn organizzazzjonijiet 

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li 
skemi volontarji nazzjonali jew 
internazzjonali li jistabbilixxu standards 
għall-produzzjoni ta’ prodotti ta’ bijomassa 
jkun fihom dejta preċiża għall-finijiet tal-
Artikolu 17(2) jew juru li konsenji ta’ 
bijokarburant jew bijolikwidu jkunu 
konformi mal-kriterji ta’ sostenibbiltà 
stabbiliti fl-Artikolu 17(3) sa (5a), u li l-
ebda materjali ma ġew immodifikati 
intenzjonalment sabiex ikunu koperti 
mill-Artikolu 3(4)(e)(i) sa (iii). Il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li dawn l-
iskemi jkun fihom dejta preċiża għall-
finijiet ta’ informazzjoni dwar miżuri 
meħudin għall-konservazzjoni ta’ żoni li 
jipprovdu, f’sitwazzjonijiet kritiċi, servizzi 
bażiċi ta’ ekosistemi (bħal protezzjoni għal 
nixxigħat ta’ ilma minn art għolja għal 
xmajjar jew ibħra, u kontroll tal-erożjoni), 
għall-protezzjoni tal-ħamrija, tal-ilma u tal-
arja, ir-restawr ta’ art degradata, li jkun 
evitat konsum eċċessiv ta’ ilma f’żoni fejn 
l-ilma jkun skars u dwar il-kwistjonijiet 
imsemmijin fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 17(7). Il-Kummissjoni tista’ wkoll 
tirrikonoxxi żoni għall-protezzjoni ta’ 
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intergovernattivi jew mill-Unjoni 
Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-
Natura għall-finijiet tal-Artikolu 17 (3 )(b)
(ii).”

ekosistemi jew speċijiet rari, mhedda jew 
fil-periklu ta’ estinzjoni rikonoxxuti minn 
ftehimiet internazzjonali jew inklużi f’listi 
stabbiliti minn organizzazzjonijiet 
intergovernattivi jew mill-Unjoni 
Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-
Natura għall-finijiet tal-Artikolu 17 (3 )(b)
(ii).”

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 7 – sottopunt -a (ġdid)
Direttiva 2009/28/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
"1. Għall-finijiet tal-Artikolu 17(2), it-
tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra mill-użu ta’ 
bijokarburanti u bijolikwidi għandu jkun 
ikkalkulat kif ġej:
(a) fejn valur prestabbilit għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra 
għall-mogħdija ta’ produzzjoni huwa 
stabbilit fil-Parti A jew B tal-Anness V u 
fejn il-valur el għal dawk il-
bijokarburanti jew bijolikwidi kkalkulat 
skont il-punt 7 tal-Parti C tal-Anness V 
huwa ugwali għal żero jew anqas, u fejn l-
emissjonijiet stmati tat-tibdil indirett fl-
użu tal-art huma żero skont il-Parti B tal-
Anness VIII, billi jintuża dak il-valur 
prestabbilit;

(b) bl-użu ta’ valur reali kkalkulat skont 
il-metodoloġija stabbilita fil-Parti C tal-
Anness V billi jiżdiedu l-istimi għall-
emissjonijiet minn tibdil indirett fl-użu 
tal-art stabbiliti fl-Anness VIII;
(c) billi jintuża valur ikkalkulat bħala s-
somma tal-fatturi tal-formola msemmija 
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fil-punt 1 tal-Parti C tal-Anness V, fejn il-
valuri prestabbiliti diżaggregati fil-Parti D 
jew E tal-Anness V jistgħu jintużaw għal 
ċerti fatturi, u l-valuri attwali kkalkulati 
skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti C 
tal-Anness V, għall-fatturi l-oħra kollha, 
biż-żieda tal-istimi għall-emissjonijiet mit-
tibdil indirett fl-użu tal-art stabbiliti fl-
Anness VIII.”

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 2
Direttiva 98/70/KE
Anness V – Parti A – linja addizzjonali fit-tabella (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja addizzjonali qed tiżdied mat-tabella 
fil-Parti A. Bdil fl-estimi tal-emissjonijiet 
mill-użu indirett tal-art mill-materja 
prima għal ipproċessar industrijali u 
produttiv tal--bijokarbonju u l-bijolikwidi:
Grupp ta’ materja prima għal ipproċessar 
industrijali u produttiv: Għelejjel mhux 
tal-ikel li jipprovdu l-enerġija
missjonijiet stmati minn tibdil indirett fl-
użu tal-art (gCO2ek/MJ): 15

Ġustifikazzjoni

Għelejjel mhux tal-ikel li jipproduċu l-enerġija jistgħu jikkontribwixxu għall-ILUC jekk jiġu 
prodotti fuq art li kienet intużat għall-produzzjoni tal-ikel. Il-Valutazzjoni tal-Impatt (p. 26) 
tidentifika l-medja stmata ta’ emissjonijiet tal-ILUC għal materja prima għal ipproċessar 
industrijali u produttiv oħra bħala 15 gCO2/MJ.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 2
Direttiva 98/70/KE
Anness V – Parti B – punt b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) materja prima għal ipproċessar 
industrijali u produttiv li l-produzzjoni 
tagħha wasslet għal tibdil dirett fl-użu tal-
art, i.e. tibdil minn waħda mill-kategoriji 
tal-IPPC li ġejjin għall-kopertura tal-art; 
art tal-foresti, bwar, artijiet mistagħdra,
insedjamenti jew art oħra, bħal għelejjel 
ikkultivati jew għelejjel perenni. F’każ 
bħal dan “valur ta’ emissjonijiet minn 
tibdil dirett fl-użu tal-art (el) għandu jkun 
ġie kkalkulat skont il-Parti C, il-
paragrafu 7 tal-Anness IV."

(b) materja prima għal ipproċessar 
industrijali u produttiv li l-produzzjoni 
tagħha ma tkunx saret fuq art ikkultivata, 
fuq art maħsuba għall-għelejjel perenni 
jew fuq art li tagħmel parti minn
kwalunkwe kategorija oħra għall-
kopertura tal-art skont l-IPPC (art tal-
foresti, bwar, artijiet mistagħdra) u użata 
għall-produzzjoni tal-ikel, miżmuma jew 
le, bħas-sistemi tal-agrikoltura jew tas-
silvopastoraliżmu.”

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li huwa ġġustifikat li jiġi attribwit fattur tal-ILUC għal materja prima għal 
ipproċessar industrijali u produttiv li l-produzzjoni tagħha tikkawża tibdil dirett fl-użu tal-art, 
għandha tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li t-tibdil dirett u indirett fl-użu tal-art mhux dejjem 
esklużiv b’mod reċiproku.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Anness 2 – punt 2
Direttiva 2009/28/KE
Anness VIII – Parti A – linja addizzjonali fit-tabella (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja addizzjonali qed tiżdied mat-tabella 
fil-Parti A. Bdil fl-estimi tal-emissjonijiet 
mill-użu indirett tal-art mill-materja 
prima għal ipproċessar industrijali u 
produttiv tal--bijokarbonju u l-bijolikwidi:
Grupp ta’ materja prima għal ipproċessar 
industrijali u produttiv: Għelejjel mhux 
tal-ikel li jipprovdu l-enerġija
missjonijiet stmati minn tibdil indirett fl-
użu tal-art (gCO2ek/MJ): 15
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Ġustifikazzjoni

Għelejjel mhux tal-ikel li jipproduċu l-enerġija jistgħu jikkontribwixxu għall-ILUC jekk jiġu 
prodotti fuq art li kienet intużat għall-produzzjoni tal-ikel. Il-Valutazzjoni tal-Impatt (p. 26) 
tidentifika l-medja stmata ta’ emissjonijiet tal-ILUC għal materja prima għal ipproċessar 
industrijali u produttiv oħra bħala 15 gCO2/MJ.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Anness 2 – punt 2
Direttiva 2009/28/KE
Anness VIII – Parti B – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) materja prima għal ipproċessar 
industrijali u produttiv li l-produzzjoni 
tagħha wasslet għal tibdil dirett fl-użu tal-
art, i.e. tibdil minn waħda mill-kategoriji 
tal-IPPC li ġejjin għall-kopertura tal-art; 
art tal-foresti, bwar, artijiet mistagħdra,
insedjamenti jew art oħra, bħal għelejjel 
ikkultivati jew għelejjel perenni. F’każ 
bħal dan “valur ta’ emissjonijiet minn 
tibdil dirett fl-użu tal-art (el) għandu jkun 
ġie kkalkulat skont il-Parti C, il-
paragrafu 7 tal-Anness V."

(b) materja prima għal ipproċessar 
industrijali u produttiv li l-produzzjoni 
tagħha ma tkunx saret fuq art ikkultivata, 
fuq art maħsuba għall-għelejjel perenni 
jew fuq art li tagħmel parti minn
kwalunkwe kategorija oħra għall-
kopertura tal-art skont l-IPPC (art tal-
foresti, bwar, artijiet mistagħdra) u użata 
għall-produzzjoni tal-ikel, miżmuma jew 
le, bħas-sistemi tal-agrikoltura jew tas-
silvopastoraliżmu.”

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li huwa ġġustifikat li jiġi attribwit fattur tal-ILUC għal materja prima għal 
ipproċessar industrijali u produttiv li l-produzzjoni tagħha tikkawża tibdil dirett fl-użu tal-art, 
għandha tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li t-tibdil dirett u indirett fl-użu tal-art mhux dejjem 
esklużiv b’mod reċiproku.
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