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dwar fjuwils mingħajr prodotti tal-ikel

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob leġiżlazzjoni Ewropea biex titneħħa ż-żieda ta’ prodotti tal-ikel fil-
fjuwils għall-vetturi bil-mutur (bijoetanol, eċc.), jew tal-anqas timponi li jissemma’ l-
persentaġġ eżatt tal-ikel veġetali miżjud. Bħalissa, tintuża biss il-kelma “sa”. Il-petizzjonant 
isostni li ż-żieda tal-prodotti tal-ikel hija irresponsabbli ekoloġikament, ekonomikament u 
etikament. Huwa jitlob li jkun disponibbli mill-anqas fjuwil wieħed mingħajr prodotti tal-ikel 
għall-persuni li ma jixtiqux jippromwovu l-użu tal-prodotti tal-ikel għall-enerġija. Huwa 
jgħid, li jeżistu metodi aħjar, aktar effiċjenti, għall-produzzjoni tal-fjuwil, per eżempju bis-
saħħa taċ-ċelluli fotovoltajċi u l-enerġija mir-riħ. Il-petizzjonant jistaqsi wkoll x’inhi l-politika 
tal-Unjoni Ewropea dwar il-ġlieda kontra l-ġuħ, bħala riżultat taż-żieda fil-prezzijiet tal-
prodotti tal-ikel u tat-telf tad-diversità minħabba l-bidla fl-użu tal-artijiet agrikoli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-5 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-30 ta’ Awwissu 2012

F'April 2009 l-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw Direttiva dwar il-promozzjoni tal-użu 
tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli ("Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli") bħala parti mill-
pakkett tal-klima u tal-enerġija tal-UE bil-għan li jikkumbatti t-tibdil fil-klima u jżid is-sigurtà 
eneġetika tal-UE, jippromwovi l-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni, u jipprovdi 
opportunitajiet għall-impjiegi u għall-iżvilupp reġjonali, speċjalment f'inħawi rurali u iżolati. 
Id-Direttiva tinkludi, apparti l-objettiv ġenerali tal-20 % għas-sehem tal-enerġija rinnovabbli 
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fl-2020, objettiv ta' 10 % għal kull Stat Membru għas-sehem tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli fit-trasport fl-20201.

L-implimentazzjoni tad-Direttiva, inkluż it-tfassil ta' skemi ta' appoġġ li jippromwovu l-
iżvilupp ta' enerġija rinnovabbli, hija r-responsabilità tal-Istati Membri. Skont il-Pjanijiet ta' 
Azzjoni Nazzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli li l-Istati Membri ssottomettew skont id-
Direttiva, huma għandhom il-ħsieb li jużaw madwar 8.5 % f'bijofjuwils tal-ewwel 
ġenerazzjoni, 1 % f'bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni u 1 % f'elettriku rinnovabbli, dan tal-
aħħar l-aktar fil-ferroviji u fil-karozzi. 

Id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli tal-UE tipprovdi qafas regolatorju ċar għas-
sostenibilità tal-bijofjuwils li jrid jiġi applikat fl-Istati Membri kollha tal-UE.
Dispożizzjonijiet identiċi huma inklużi fid-Direttiva tal-UE dwar il-Kwalità tal-Fjuwil, li 
tistabbilixxi speċifikazzjonijiet minimi għall-fjuwils għal raġunijiet ta' saħħa u ta' ambjent, u 
tistipula objettivi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet taċ-ċiklu tal-ħajja tal-fjuwils2.

Ir-reġim tal-UE dwar is-sostenibilità tal-bijofjuwils huwa l-aktar sistema komprensiva u 
avvanzata użata fid-dinja llum u japplika bl-istess mod għall-bijofjuwils prodotti internament 
u dawk importati. Il-kriterji tal-UE dwar is-sostenibilità tal-bijofjuwils jirrikjedu li l-
bijofjuwils jiffrankaw livell minimu ta' gassijiet serra (GHG) meta mqabbla mal-fjuwils 
fossili. Barra minn hekk, japplikaw xi restrizzjonijiet fir-rigward tal-art użata biex jitkabbru l-
bijofjuwils. Dawn huma l-aktar maħsuba għall-preservazzjoni tal-bijodiversità u l-protezzjoni 
tal-ħamrija li tkun rikka fil-karbonju. L-implimentazzjoni ta' dawn il-kriterji hija infurzata 
mill-Istati Membri fejn  jintużaw il-bijofjuwils. Għadd ta' kwistjonijiet ambjentali u soċjali 
relatati mal-promozzjoni tal-bijofjuwils, inkluż l-ambjent, aspetti tas-sigurtà tal-ikel u l-użu 
tar-riżorsi tal-ilma, tal-art u tal-ħamrija, huma wkoll indirizzati permezz ta' skemi volontarji 
taċ-ċertifikazzjoni tal-bijofjuwils u r-rekwiżiti tal-monitoraġġ u tar-rappurtar.

L-Artikolu 17(7) tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli tesiġi lill-Kummissjoni tirrapporta 
kull sentejn lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-impatt tal-insostenibilità soċjali fil-
Komunità u f'pajjiżi terzi tad-domanda miżjuda għall-bijofjuwils, dwar l-impatt tal-politika 
Komunitarja dwar il-bijofjuwils fuq id-disponibilità tal-prodotti tal-ikel bi prezzijiet 
raġonevoli u kwistjonijiet oħrajn li għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp. L-ewwel rapport 
biennali tal-Kummissjoni se jkun ippubblikat qabel tmiem l-2012. Ir-rapport se jkun 
disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni ddedikata lill-enerġija rinnovabbli: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Fil-livell tal-UE, jingħata appoġġ kemm permezz ta' inċentivi leġiżlattivi u finanzjarji sabiex 
jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' teknoloġiji għall-produzzjoni fuq skala kbira ta' bijofjwuils 
avvanzati minn għelejjel mhux għall-ikel kif ukoll għat-teknoloġiji tas-settur tat-trasport li 
jużaw sorsi oħrajn ta' enerġija sostenibbli (tal-anqas parzjalment), bħall-karozzi elettriċi u 
karozzi li jużaw l-idroġenu jew il-bijometan. Il-Kummissjoni qed tistenna li l-ewwel impjanti 
kummerċjali li jipproduċu bijofjuwils avvanzati minn għelejjel mhux għall-ikel se 
jikkontribwixxu sa 4 % tal-ħtiġijiet tal-enerġija għat-trasport tal-UE sal-20203.  
                                               
1 Id-Direttiva 2009/28/KE
2 Id-Direttiva 2009/30/KE
3 Komunikazzjoni "L-Enerġija Rinnovabbli: attur ewlieni fis-suq Ewropew tal-enerġija" 
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Il-Kummissjoni tieħu bis-serjetà t-tħassib tal-konsumaturi dwar il-kwalità u t-trasparenza tal-
informazzjoni dwar il-fjuwils tat-trasport. Id-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Fjuwils imsemmija 
hawn fuq tesiġi li l-Istati Membri jiżguraw l-għoti ta' informazzjoni xierqa lill-konsumaturi 
fir-rigward tal-kontenut ta' bijofjuwils tal-petrol u l-bijodiżil. Madankollu, skont il-prinċipju 
tas-sussidjarjetà, il-leġiżlazzjoni Ewropea attwalment ma tiddefinixxix fid-dettall kif dawn id-
dispożizzjonijiet iridu jiġu implimentati. L-implimentazzjoni se tibqa' r-responsabilità tal-
Istati Membri. Fl-2012 il-Kummissjoni żviluppat djalogu mal-partijiet interessati dwar modi 
kif jittejjeb it-tikkettar tal-fjuwils fil-pompi. 

Konklużjoni
Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-bijofjuwils jistgħu jkunu ta' kontribut għall-kisba tal-
objettivi klimatiċi u tal-enerġija tal-UE għall-2020, jekk il-kwistjonijiet kollha dwar 
sostenibilità jiġu indirizzati. Il-kwistjonijiet soċjali u ambjentali relatati mal-produzzjoni tal-
bijofjuwils huma indirizzati fil-leġiżlazzjoni tal-UE. Fil-livell tal-UE jingħata appoġġ għall-
iżvilupp u l-użu ta' bijofjuwils avvanzati u fjuwils alternattivi għat-trasport. 

Id-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Fjuwils tesiġi li l-Istati Membri jiżguraw l-għoti ta' 
informazzjoni xierqa lill-konsumaturi fir-rigward tal-kontenut ta' bijofjuwils tal-petrol u l-
bijodiżil. L-implimentazzjoni ta' din id-dispożizzjoni se tibqa' r-responsabilità tal-Istati 
Membri.
Bħalissa m'hemm l-ebda standards armonizzati fl-UE għat-tikkettar tal-fjuwils tat-trasport bit-triq 
fil-pompi ta' distribuzzjoni. Fl-2012 il-Kummissjoni żviluppat djalogu mal-partijiet interessati 
dwar modi kif jittejjeb it-tikkettar tal-fjuwils fil-pompi. 

Fid-dawl ta' dak li jissemma hawn fuq, il-Kummissjoni hija tal-fehma li t-tħassib tal-
petizzjonant qed jiġi indirizzat b'mod xieraq fil-leġiżlazzjoni u fil-politiki tal-UE.

                                                                                                                                                  
COM(2012)271 finali.


