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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-abbozz għal direttiva ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea dwar speċifikazzjonijiet għal-
petrol, id-diesel u ż-żjut tal-ġass biex temenda d-Direttiva 98/70/KE tat-13 ta' Ottubru 1998, 
hu stadju importanti fil-promozzjoni u l-iżvilupp ta' bijokarburanti fl-Unjoni Ewropea.

Il-Parlament Ewropew, permezz ta' għadd ta' pożizzjonijiet li ħa, dejjem appoġġja l-inizjattivi 
ta' l-Unjoni Ewropea li għandhom l-iskop li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gass b'effett serra. Fil-
Kunsill Ewropew ta' 8 u 9 ta' Marżu 2007ġie deċiż li fl-2020  l-enerġija li tiġġedded kellha 
tirrapreżenta 20% ta' l-enerġija użata fl-Unjoni Ewropea u li l-bijokarburanti nfushom ikunu 
jirrapreżentaw 10% tal-fjuwil użat.

Barra minn hekk, ir-riformi li għaddejjin bħalissa ta' organizzazzjonijiet tas-suq tal-
koltivazzjoni veġetali qegħdin inaqqsu l-alternattivi potenzjali ta' żbokki għal produzjonijiet 
konċernati. Il-bijofjuwils joffru opportuniatjiet alternattivi għall-produtturi agrikoli u b'hekk 
isaħħu l-politika Ewropea għall-immaniġġjar tat-territorju u ta' l-impjiegi fl-lokalitajiet rurali. 
Barra dan, l-artijiet li attwalment jinsabu mserrħa mill-koltivazzjoni jservu ta' riserva li tkun 
tista' tiġi esplojtata għal din id-domanda ġdida.

F'dan il-kuntest, il-proposta ta' direttiva ppreżentata mill-Kummissjoni Ewropea sabiex 
tikkoreġi l-ispeċifikazzjonijiet ta' tipi ta' petrol li fihom il-bijofjuwils hija element ewlieni tal-
politika Ewropea li għandha l-iskop li tiffaċilità l-użu tagħhom. 

Filfatt jeħtieġ b'uġenza li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fid-Direttiva 98/70KE jsiru konsistenti 
ma' l-objettivi tal-politiki ta' l-Unjoni Ewropea.

L-ewwelnett, l-istess objettivi Ewropej għall-użu tal-bijofjuwils ma jkunux jistgħu jinżammu 
jekk il-produtturi u d-distributuri ma jibdewx idaħħlu l-etanol direttament fil-fjuwil. Is-
soluzzjoni tista' tkun li l-industriji taż-żejt jibdew jipprovdu għad-dispożizzjoni tal-produtturi 
tal-bijofjuwils jew tad-distributuri kwantitajiet biżżejjed ta' fjuwil b'volatilità baxxa. Fil-
preżent dan m'hux qed jiġri. Għalhekk, sabiex jiġi evitat dan l-ostakolu, il-Kummissjoni 
Ewropea qed tipproponi li temenda l-ispeċifikazzjonijiet attwali tat-tipi ta' petrol.

Barra minn dan, l-Istati Membri li jixtiequ jimplimentaw minn issa stess miżuri rigward iż-
żieda diretta ta' l-etanol fil-petrol u b'hekk jissodisfaw it-talba taċ-ċittadini Ewropej, 
għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan. Dan l-approċċ huwa aktar u aktar ġustifikat għaliex ir-
reviżjoni tad-Direttiva suppost diġà daħlet fis-seħħ fi tmiem l-2005, u għalhekk diġà kien 
hemm dewmien ta' sentejn.

Fl-aħħarnett, l-iżvilupp teknoloġiku ta' magni u ta' bijofjuwils li jistgħu jintużaw fil-ġejjieni 
jissuġġerixxi li t-taħlit fil-futur ikun jaqbeż il-limiti massimu attwali ta' żieda ta' etanol fil-
fjuwil li llum huwa ta' 5%. Għalkemm objettiv bħal dan huwa mixtieq ħafna għaliex jaqbel 
b'mod preċiż mal-politika għat-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' ġass b' effett serra, jeħtieġ 
madankollu li wieħed joqgħod attent li l-konsumaturi jkunu infurmat eżattament dwar dan 
sabiex jiġu evitati problemi bl-użu ta' bijojuwils f'magni aktar qodma li ma jkunux adatti 
għall-użu ta' fjuwils ġodda fihom .
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Skond id-Direttiva Ewropea Nru 85/536/KEE, il-flotta Ewropea ta' vetturi issa trid tkun tista' 
tuża fjuwil li jkun fih sa 5% ta' bijoetanolu jew 15% ta' ETBE. Minħabba f'hekk qed jiġi 
propost li jkun hemm sistema simplifikata ta' ttikkettjar u li tkun limitata għal tipi ta' petrol li 
jkun fihom 5% ta' etanolu jew 15% ta' ETBE.

L-iżvilupp tal-bijofjuwils huwa biss element wieħed tal-pulitika Ewropea għat-tnaqqis ta' 
emissjonijiet ta' gass b'effett serra fis-settur tat-trasport. Jekk l-Unjoni Ewropea trid tirrispetta 
l-impenji internazzjonali tagħha għall-ħarsien ta' l-ambjent jeħtieġ b'urġenza li jiġu definiti 
kemm jista' jkun malajr rekwiżiti ġodda fis-settur tat-trasport.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi li tinkorpora fid-Direttiva proċedura biex 
tiddetermina l-miżuri meħtieġa sabiex jiġi rrispettat il-prinċipju tat-tnaqqis tas-C0² fis-settur 
tat-trasport għall-perjodu ta' bejn l-1 ta' Jannar 2011 sa l-2020.

Il-mira ta' tnaqqis ta' 10% għal kull unità ta' enerġija f'għaxar snin mill-emissjonijiet ta' gass 
b'effett serra li jiġi prodott tul iċ-ċiklu tal-ħajja sħiħa tal-fjuwils, huwa konsistenti mal-politika 
mixtieqa taċ-ċittadini kollha Ewropej. L-importanza ta' din il-mira hija hekk kbira li kien ikun 
jistħoqqlha dibattitu għaliha waħedha fl-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jiġu definiti l-miżuri li 
jistgħu jittieħdu. 

Meta wieħed jikkunsidra kemm hija urġenti s-sitwazzjoni, il-Kumitat għall-Agrikultura 
jappoġġja l-prinċipju li dawn il-miżuri jidħlu f'din id-Direttiva, minkejja li l-iskop prinċipali 
tagħha huwa li jemenda l-kwalità tal-fjuwils.

Madankollu, il-Kumitat għall-Agrikultura se joqgħod attent ħafna meta jiġu definiti miżuri li 
jridu jiġu deċiżi fil-livell Ewropew biex jiġu implimentati mill-Istati Membri mill-bidu ta' 
Jannar 2009. Għalhekk, huwa qed jitlob lill-Kummissjoni biez iżżomm lill-Parlament 
Ewropew infurmat dwar l-iżviluppi fid-diskussjonijiet u b'mod partikulari dwar ir-raġunijiet 
għal xi dewmien li jista' jkun hemm fl-implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri.

EMENDI

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

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi mill-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 6

                                               
1 Għadu ma deherx fil-Ġurnal Ufficjali.
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(6) La directive 2003/30/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant 
à promouvoir l'utilisation de biocarburants 
ou autres carburants renouvelables dans les 
transports a pour finalité de développer 
l'utilisation des biocarburants dans la 
Communauté. La stratégie communautaire 
sur les biocarburants a été précisée dans la 
communication de la Commission de 2006 
intitulée «Stratégie de l'UE en faveur des 
biocarburants». Tout en soulignant la 
volonté d'encourager le développement des
biocarburants et de la technologie y 
afférente, la communication précise que 
cette croissance ne doit pas mener à une 
aggravation des atteintes à l'environnement 
et insiste sur la nécessité de réduire plus 
encore les émissions de gaz à effet de serre.
La communication reconnaît également la 
nécessité d'encourager le développement de 
la technologie des biocarburants.

(6) Id-Direttiva 2003/30/KE tat-8 ta' Mejju 
2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar il-promozzjoni ta' l-użu ta' bijofjuwils 
jew fjuwils oħra li jiġġeddu għat-trasport 
għandha l-għan li tippromwovi l-użu ta' 
bijofjuwils fil-Komunità. Il-bijofjuwils 
huma wieħed mill-mezzi biex jintlaħqu l-
mirijiet stabbiliti mill-Unjoni Ewropea 
għat-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gass 
b'effett serra, u b'mod partikulari fis-settur 
tat-trasport. L-Istrateġija tal-Komunità dwar 
il-Bijofjuwils kompliet tiġi elaborata fil-
Komuikazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-2006 -
Strateġija ta' l-UE għall-Bijofjuwils. Filwaqt 
li wriet ir-rieda li jiġu żviluppati aktar il-
bijofjuwils u t-teknoloġija tal-bijofjuwils, il-
Komunikazzjoni tagħmilha ċara li t-tkabbir 
tal-bijofjuwils m'għandux iwassal għal żieda 
fil-ħsara ambjentali u enfasizzat il-bżonn ta' 
titjib fl-iffrankar ta' gassijiet b'effett serra. Il-
Komunikazzjoni tirrikonoxxi wkoll il-bżonn 
li jiġi mħeġġeġ żvilupp ulterjuri tat-
teknoloġija tal-bijofjuwils. 

Emenda 2
PREMESSA 9

(9) La combustion du carburant utilisé pour 
le transport routier est responsable 
d'environ 20 % des émissions de gaz à effet 
de serre de l'Union européenne. Pour réduire 
ces émissions, une possibilité consiste à
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
générées par ces carburants tout au long de 
leur cycle de vie. Cela peut se faire de 
plusieurs manières. Étant donné la volonté 
de la Communauté de réduire davantage 
encore les émissions de gaz à effet de serre 
et le rôle important que jouent les émissions 
produites par le transport routier, il est 
souhaitable de mettre en œuvre un 
mécanisme imposant aux fournisseurs de 
carburants de rendre compte des émissions 
de gaz à effet de serre produites sur 
l'ensemble du cycle de vie des carburants 
qu'ils fournissent et de réduire annuellement 
ces émissions dans une proportion 

(9) L-użu tal-fjuwil użat għat-trasport fit-
toroq huwa risponsabbli għal madwar 20% 
ta' l-emissjonijiet ta' gass b'effett serra fl-
Unjoni Ewropea. Biex jitnaqqsu dawn l-
emissjonijiet ikun indispensabbli li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gass b'effett serra 
ta' dawn il-fjuwils tul iċ-ċiklu sħiħ ta' ħajja 
tagħhom. Dan jista' jsir b'bosta modi. Billi l-
Komunità trid li jitnaqqsu dejjem aktar l-
emissjonijiet ta' gass b'effett serra u l-meta 
jitqies l-irwol kbir li t-trasport fuq it-toroq 
għandu fuq dan, ikun xieraq li jiġi 
implimentat mekkaniżmu li jeżiġi li dawk li 
jissupplixxu l-fjuwil jirrappurtaw l-
emissjonijiet ta' gass b'effett serra tul iċ-
ċiklu tal-ħajja ta' dan il-fjuwil u li kull sena 
jnaqqsu dawn l-emissjonijiet b'ammont 
stipulat sa mis-sena 2010 'il quddiem. Billi 
wieħed mill-għanijiet tad-Direttiva huwa li 
jiżdied l-użu tal-bijofjuwils, ir-rappurtaġġ 
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déterminée à partir de 2010. Dans la mesure 
où la directive va contribuer notamment au 
développement des biocarburants, le 
mécanisme de déclaration et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre sera 
élaboré de façon coordonnée avec les 
dispositions de la directive 2003/30/CE.

tal-gass b'effett serra u l-mekkaniżmu għat-
tnaqqis tiegħu għandhom jiġu żviluppati 
b'koordinazzjoni mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2003/30/EC u għandu jidħol fis-
seħħ sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Diċembru 2008.

Ġustifikazzjoni

Il est indispensable d’instaurer une politique volontariste de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, sous peine de voir l’Union européenne ne pas respecter ses engagements 
internationaux en la matière.

D’autre part, la proposition de la Commission de directive relative à la spécification des 
essences aurait dû être prise pour le 31 décembre 2005. Les retards pris conduisent à différer 
sans cesse une politique européenne de réduction des gaz à effet de serre. C’est la raison 
pour laquelle il est donc plus qu’urgent que l’Union européenne prenne toutes les 
dispositions nécessaires pour mettre en place, dans les délais les plus brefs, tous les éléments 
indispensables à une politique dynamique de réduction des gaz à effet de serre. Dans ce 
cadre, la fixation d’une date limite impérative pour la mise en place d’un mécanisme de 
déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’impose.

Emenda 3
PREMESSA 9 A (ġdida)

(9 a) It-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gass 
b'effett serra huwa importanti ħafna għall-
pajjiżi kollha. L-Unjoni Ewropea, permezz 
ta' l-objettivi mfassla tagħha, għandha turi 
l-opportunitajiet għall-implimentazzjoni ta' 
politiki li jimponu tnaqqis fl-emissjonijiet 
ta' gass b'effett serra. Barra minn hekk, 
meta jitqiesu l-implikazzjonijiet ambjentali 
involuti, jeħtieġ li jiġi implimentat 
mekkaniżmu għar-rappurtaġġ u għat-
tnaqqis ta' gass b'effett serra qabel l-1 ta' 
Jannar 2009. Jekk dan ma jseħħx, il-
Kummissjoni għandha tagħmel rapport lill-
Parlament Ewropej dwar ir-raġunijiet ta' 
dan id-dewmien.

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gass b'effett serra huwa importanti ħafna għall-pajjiżi kollha. L-
Unjoni Ewropea permezz ta' l-objettivi mfassla tagħha għandha turi l-opportunitajiet għall-
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implimentazzjoni ta' politiki li jimponu tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gass b'effett serra. 

Emenda 4
PREMESSA 11

(11) La Commission s'est fixé pour objectif 
de faire en sorte que les biocarburants 
représentent au moins 10 % des carburants 
utilisés pour le transport d'ici à 2020. Les 
progrès permanents de la technologie 
automobile et de la technologie des 
carburants, auxquels s'ajoute la volonté 
constante de garantir un niveau optimal de 
protection de l'environnement et de la santé, 
rendent nécessaire un réexamen périodique 
des spécifications relatives aux carburants, 
sur la base d'études et d'analyses 
complémentaires concernant l'influence des 
additifs et de la teneur en biocarburants sur 
les émissions polluantes. Il convient par 
conséquent de faire régulièrement rapport 
sur les possibilités de «décarbonisation» des 
carburants utilisés pour le transport.

(11) L-Unjoni Ewropea ddikjarat l-mira 
tagħha li l-bijofjuwils ikunu jagħmlu 
talanqas 10% mill-fjuwil użat għat-trasport 
sa l-2010. Il-progress li dejjem qed jiżdied 
fl-oqsma tat-teknoloġija tal-vetturi u t-
teknoloġija tal-fjuwils, flimkien mar-rieda 
kostanti li jiġi garantit l-ogħla livell ta' 
ħarsien ta' l-ambjent u tas-saħħa, jagħmel 
meħtiega evalwazzjoni kull tant żmien ta' l-
ispeċifikazzjonijiet tal-fjuwils ibbażata fuq 
studji u analiżi kumplimentari dwar l-impatt 
ta' adittivi u komponenti ta' bijofjuwils fuq 
eminissjonijiet li jniġġsu. Jaqbel għalhekk li 
jsir rapport regolari dwar il-possibilitàjiet ta' 
dikarbonizzazzjoni tal-fjuwils użati għat-
trasport.

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew dejjem tkellem favur objettivi ambizzjużi għall-użu tal-bijofjuwils. 
Min-naħa tiegħu, il-Kunsill Ewropew fil-komunikazzjoni tiegħu tat-8 u d-9 ta' Marzu fakkar 
fl-objettiv mandatorju ta' l-użu ta' talanqas 10% ta' bijofjuwil użat fil-fjuwil għat-trasport.

Emenda 5
PREMESSA 11 A (ġdida)

(11 a) Il-Kummissjoni għandha tfassal 
proposta leġiżlattiva li jkollha l-iskop li 
tiggarantixxi li l-produzzjoni ta' fjuwil 
minn materja primja veġetali ma 
tipperrikolax is-sikurezza ta' l-ikel.

Ġustifikazzjoni

L-iskop ewlieni tal-politika agrikola Komuni huwa s-sikurezza ta' l-ikel tal-popolazzjoni. Il-
materja prima għall-fjuwils veġetali hija mkabbra fuq l-istess uċuħ fejn jitkabbru prodotti 
alimentari. Huwa għalhekk li l-leġiżlazzjoni għandha tieħu ħsieb li l-użu ta' fjuwils veġetali 
ma jipperikolax is-sikurezza alimentari, u dan japplika  għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw ukoll.
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Emenda 6
PREMESSA 12 A (ġdida)

(12 a) It-taħlit ta' etanol fil-petrol jirriżulta 
f'bidla mhux lineari tal-pressjoni tal-fwar 
fit-taħlita ta' fjuwil li tirriżulta.

Ġustifikazzjoni

Fehim aħjar tal-problemi involuti jagħmilha essenzjali li jkun hemm bidla fl-istruttura ta' l-
emendi.

Emenda 7
PREMESSA 13

(13) Il convient que les détails concernant le 
mélange d'éthanol dans l'essence, en 
particulier la limitation de la pression de 
vapeur et les variantes possibles pour éviter 
que les mélanges contenant de l'éthanol ne 
dépassent la pression de vapeur admissible, 
soient réexaminés sur la base de l'expérience 
acquise par l'application de la directive 
98/70/CE.

(13) Jaqbel li d-dettalji dwar it-taħlit ta' 
etanol mal-petrol, b'mod partikulari fejn 
jirrigwarda l-limiti għall-pressjoni tal-fwar u 
l-alternattivi possibbli sabiex ikunu żgurati li 
taħlitiet bl-etanol ma jaqbżux il-pressjoni ta' 
fwar aċċettabbli, jerġgħu jiġu eżaminati fid-
dawl ta' l-esperjenzi miksuba bl-
applikazzjoni tad-Direttiva 98/70/KE. 
Filfatt, il-pressjoni tal-fwar tat-taħlitiet hija 
marbuta wkoll mal-kompożizzjoni oriġinali 
tal-petrol użat.

Ġustifikazzjoni

Billi l-volatilità ta' l-etanol hija stabbli għal livell partikulari ta' etanol, il-kompożizzjoni tal-
petrol li jkun hemm fit-taħlita huwa l-fattur determinanti għal volatilità tal-prodott finali.

Emenda 8
PREMESSA 14

(14) Le mélange d'éthanol dans l'essence 
augmente la pression de vapeur du 
carburant ainsi obtenu; or, la pression de 
vapeur des mélanges d'essence doit être 
maîtrisée pour limiter les émissions de 
polluants dans l'air.

(14) Il-pressjoni tal-fwar tat-taħlitiet tal-
petrol għandha tiġi kkontrollata sabiex tiġi 
limitata l-emissjoniji ta' tinġis fl-arja. Filfatt, 
iż-żieda tal-pressjoni tal-fwar tat-taħlita tal-
petrol u l-etanol tkun l-ogħla meta jiżdied 
etanol li jkun ta' 5% tal-volum, u l-
pressjoni tonqos f'taħlitiet b'livelli ogħla ta' 
etanol.
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Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-pressjoni tal-fwar tat-taħlita tal-fjuwil tkun l-ogħla meta jiżdied etanol li jkun ta' 
5% tal-volum, u l-pressjoni tonqos f'taħlitiet b'livelli ogħla ta' etanol.

Emenda 
PREMESSA 15

(15) Le mélange d’éthanol dans l’essence 
modifie de façon non linéaire la pression 
de vapeur du carburant ainsi obtenu. Pour 
faire en sorte que la pression de vapeur de 
l’essence résultant du mélange de deux 
mélanges essence-éthanol autorisés reste 
inférieur à la limite autorisée, il est 
nécessaire de définir le dépassement 
autorisé de la pression de vapeur prescrite 
pour de tels mélanges de façon à ce qu’il 
corresponde à l’augmentation réelle de 
pression de vapeur observée lors de 
l’ajout d’un pourcentage donné d’éthanol 
dans l’essence.

(15) Sabiex il-pressjoni tal-fwar tal-petrol li 
tirriżulta mit-taħlita ta' kwalunkwe żewġ 
taħlitiet legali ta' etanol u petrol ma taqbiżx 
il-limitu legali ta pressjoni tal-fwar, jeħtieġ li 
tiġi definita d-deroga għall-pressjoni ta' fwar 
ta' taħlitiet bħal dawn, sabiex tiġi 
kkunsidrata l-kwalità intrinsika tal-petrol 
użat u li b'hekk dan jikkorrispondi għaż-
żieda reali ta' pressjoni tal-fwar li jirriżulta 
meta jiżdied perċentwal stipulat ta' etanol 
mal-petrol.

Ġustifikazzjoni

Billi l-volatilità ta' l-etanol hija stabbli għal livell partikulari ta' etanol, il-kompożizzjoni tal-
petrol li jkun hemm fit-taħlita huwa l-fattur determinanti għal volatilità tal-prodott finali.

Emenda 10
PREMESSA 16

(16) Afin d'encourager l'utilisation de 
carburants à faible teneur en carbone tout en 
respectant les objectifs en matière de lutte 
contre la pollution atmosphérique, le mieux 
serait que les raffineurs proposent de 
l'essence à faible pression de vapeur en 
quantités suffisantes. Cela n'étant pas le cas 
pour le moment, la pression de vapeur 
maximale autorisée pour les mélanges 
contenant de l'éthanol est augmentée afin 
de permettre au marché des biocarburants 
de se développer.

(16) Sabiex jiġi nkuraġġut l-użu ta' fjuwil 
b'livell baxx ta' karbonju b' rispett għall-miri 
għall-kontra t-tniġġiż ta' l-arja, idealment ir-
raffinaturi għandhom jipprovdu petrol bi 
pressjoni baxxa ta' fwar fil-kwantitajiet 
meħtieġa. Sfortunatament dan attwalment 
m'huwiex isir għaliex hemm disponibbli 
biss kwantità żgħira ħafna ta' petrol bi 
pressjoni baxxa ta' fwar.
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Ġustifikazzjoni

Sfortunatament wieħed jinnota l-problema ta' kuljum ta' raffinaturi li ma jipprovdux lill-
produtturi Ewropej il-kwantitajiet meħtieġa ta' petrol bi pressjoni baxxa ta' fwar għat taħlit 
ta' petrol u etanol. Din hija sitwazzjoni deplorevoli ħafna għaliex tfixkel l-iżvilupp tal-
bijofjuwils u hija ta' ħsara għall-miri politiċi mistqarra ta' l-Unjoni Ewropea.

Emenda 11
PREMESSA 16 A (ġdida)

(16 a) Minħabba dan in-nuqqas, l-ogħla 
pressjoni awtorizzatai għal taħlitiet li fihom 
l-etanol għandha tiżdied sabiex ikun jista' 
jseħħ l-iżvilupp indispensabbli għas-suq 
tal-bijofjuwils. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex wieħed ikun jista' jagħti widen għat-tħassib tal-produtturi tal-bijofjuwil dwar il-
forniment insuffiċjenti ta' petrol bi pressjoni baxxa ta' fwar u b'hekk tingħeleb l-attitudni tar-
raffinaturi, qed jiġi propost li jkun hemm żieda ta' l-ogħla pressjoni awtorizzata għat-taħlitiet 
li jkun fihom l-etanol.

Emenda 12
PREMESSA 16 b (ġdida)

(16 b) L-ispeċifikazzjonijiet tal-petrol, tad-
diesel u taż-żjut tal-gass kellhom jiġu 
riveduti qabel il-31 ta' Diċembru 2005. Id-
dewmien wassal għal dewmien simili fl-
implimentazzjoni tal-politiki ta' l-Unjoni 
Ewropea għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' 
gass b'effett serra fis-settur tat-trasport .

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2003/30 kienet stipulat li l-ispeċifikazzjonijiet taż-żejt, tad-diesel u taż-żjut tal-
gass kellhom jiġu riveduti qabel il-31 ta' Diċembru 2005.

Emenda 13
PREMESSA 16 c (ġdid)

(16 c) Sabiex ma jikbirx id-dewmien għall-
implimentazzjoni ta' l-objettivi għat-tnaqqis 
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fl-emissjonijiet tal-gass b'effett serra fis-
settur tat-trasport, il-Kummissjoni għandha 
tieħu passi sabiex l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jawtorizzaw kemm jista' jkun malajr 
it-taħlit dirett ta' l-etanol fil-petrol.

Ġustifikazzjoni

Ikun inkonċepibbli li jittawwal aktar id-dewmien li seħħ minn wara Diċembru 2005. Sabiex 
jitnaqqas l-impatt ta' dan id-dewmien għandha tingħata deroga, konformi ma' l-applikazzjoni 
ta' l-objettivi ta' l-Unjoni Ewropea għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' ġass b'effett serra,, lil 
dawk l-Istati Membri li japplikaw, jew li jkunu jixtiequ japplikaw, il-miżuri stipulati minn din 
id-Direttiva billi jippromwovu t-taħlit dirett ta' l-etanol fil-petrol.

Emenda 14
PREMESSA 16 d (ġdid)

(16 d) Billi l-fjuwils ġodda jistgħu jkunu ta' 
ċertu riskju għal magni qodma, huwa 
essenzjali li tingħata informazzjoni preċiża 
lill-konsumaturi permezz ta' tikketti xierqa 
għall-fjuwils li jkun fihom livelli ogħla ta' 
bijofjuwils minn dawk li bħalissa jinsabu 
fis-suq.

Ġustifikazzjoni

I-dispożizzjonijiet ta' l-abbozz ta' direttiva jeħtieġ li jindirizza t-tħassib tal-konsumaturi li 
mingħajrhom l-objettivi ta' l-Unjoni Ewropea għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gass b'effett 
serra ma jkunux jistgħu jintlaħqu. Dan jgħodd b'mod partikulari għal proprjetarji ta' vetturi 
qodma li ma kenux maħsuba biex jaħdmu fuq fjuwils ġodda.

Emenda 15
PREMESSA 19

(19) Dans le cadre de la mise en place d'un 
nouveau mécanisme de surveillance des 
émissions de gaz à effet de serre, il convient 
d'habiliter la Commission à définir la 
méthode à utiliser pour rendre compte des 
émissions de gaz à effet de serre produites 
sur l'ensemble du cycle de vie des carburants 
utilisés pour le transport routier et pour les 
engins mobiles non routiers. Ces mesures, de 
même que celles relatives à l'adaptation des 

(19) Fil-qafas ta' l-implimentazzjoni ta' 
mekkaniżmu ġdid għal moniteraġġ ta' l-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tistabbilixxi l-metodu li għandu jintuża għar-
rapporti dwar iċ-ċiklu ta' ħajja ta' l-
emissjonijiet ta' gass b'effett serra minn 
fjuwils li jintużaw għat-trasport fit-toroq u 
f'makkinarju mobbli li ma jintużax fit-toroq.
Il-Kummissjoni għandha wkoll tirrapporta 
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méthodes d'analyse autorisées prévue à 
l'article 10 de la directive 98/70/CE, étant de 
portée générale et visant à compléter la 
présente directive par l'ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, il convient qu'elles 
soient adoptées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue par l'article 5 bis de la décision 
1999/468/CE.

regolarment lill-Parlament Ewropew dwar 
problemi li jkun hemm, b'mod partikulari 
rigward dewmien fl-implimentazzjoni. 
Minħabba li dawn il-miżuri, bħal dawk 
għall-adattament tal-metodi analitiċi 
permissibbli skond l-Artikolu 10 tad-
Direttiva 98/70/KE, għandhom ambitu 
ġenerali u huma maħsuba biex 
jissupplementaw din id-Direttiva biż-żieda 
ta' elementi ġodda mhux essenzjali, dawn il-
miżuri għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata 
fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gass b'effett serra, b'mod partikulari fis-settur tat-trasport, 
huwa wieħed mill-objettivi prinċipali tal-Parlament Ewropew li huwa l-portavuċi tat-tħassib 
li jesprimu ċ-ċittadini Ewropej f'dan il-qasam. Huwa għalhekk li qed jitlob li l-PE ikun involut 
fl-istadji kollha tal-preparazzjoni tal-miżuri rigward l-emissjonijiet ta' gass b'effett serra u li 
talanqas jiġi infurmat dwar kwalunkwe dewmien fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' dawn il-
miżuri.

Emenda 16
PREMESSA 21 A (ġdida)

(21 a) Ir-riċerka rigward magni ġodda li 
jipproduċu anqas gass b'effett serra 
għandha tiġi inkoraġġita fil-livell 
komunitarju. Din ir-riċerka għandha tkun 
kapaċi tantiċipa wkoll l-iżvilupp ta' fjuwils 
li jistgħu ikunu disponibbli matul l-20 sena 
li ġejjin.

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġija tal-magni qed tevolvi wkoll. Ir-riċerka rigward magni ġodda li jipproduċu 
anqas gass b'effett serra għandha tiġi inkoraġġita fil-livell komunitarju. Barra minn hekk, din 
ir-riċerka għandha wkoll tantiċipa l-iżvilupp ta' fjuwils li għandhom ikunu disponibbli matul 
l-għoxrin sena li ġejjin u li jkun fihom livelli ogħla ta' bijofjuwils, b'mod partikulari tipi ta' 
petrol li jkun fihom 20 u 30% etanol, fjuwils li d-disinjaturi ta' magni qed jaħdmu fuqhom 
diġà.

Emenda 17
ARTIKOLU 1, Punt 2 c)
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ARTIKOLU 3, paragrafu 3, inċiż 1, (Direttiva 98/70/KE)

«3. Le carburant conforme aux 
spécifications énoncées à l'annexe III est 
signalé par un étiquetage comportant la 
mention «Essence à faible teneur en 
biocarburant» dans la ou les langues 
nationales.

«3. Fjuwils li jissodosfaw l-
ispeċifikazzjonijiet stipulati fl-Anness III ma 
jkollhomx bżonn ta' ttikkettjar speċifiku 
dwar il-livell ta' etanol jew ETBE li jkun 
fihom.

Ġustifikazzjoni

Il-flotta Ewropea ta' vetturi attwalment tista' tuża fjuwil li fih sa 5% etanol jew 15% ETBE. L-
użu ta' petrol li jkun fih anqas minn 5% ta' etanol jew anqas minn 14% ta' ETBE huma 
normali fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea. Ir-referenza għal kontenut baxx ta' etanol jew 
ta' ETBE ma jidhirx għalhekk li huwa element determinanti għall-għoti ta' informazzjoni 
preċiża liċ-ċittadin.

Emenda 18
ARTIKOLU 1, Punt 2 c)

ARTIKOLU 3, paragrafu 3, inċiż 2, (Direttiva 98/70/KE)

Le carburant conforme aux spécifications 
énoncées à l'annexe V est signalé par un 
étiquetage comportant la mention «Essence 
à teneur élevée en biocarburant» dans la ou 
les langues nationales.»

Il-fjuwil li jissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet 
stipulati fl-Anness V għandu jkun immarkat 
fil-lingwa jew fil-lingwi nazzjonali bħala
"Petrol b'livell aktar rikk ta' bijofjuwil".

Ġustifikazzjoni

Dwar dak li jirrigwarda tipi ta' petrol li jkun fihom aktar minn 5% ta' etanol jew aktar minn 
15% ta' ETBE, huma l-mudelli l-aktar reċenti ta' vetturi li jistgħu jaċċettaw taħlitiet bħal 
dawn. Huwa għalhekk li l-informazzjoni għall-konsumaturi għandha tiffoka fuq dawn it-
taħlitiet sabiex jiġu evitati problemi ta' inkompatibilità għall-vetturi u sabiex tiggwida lill-
konsumaturi għall-użu ta' l-aktar fjuwil adattat fid-dawl ta' l-objettivi ta' din id-Direttiva.

Emenda 19
ARTIKOLU 1, PUNT 2 B (ġdid)

Artikolu 3, paragrafu 2, punt c a (ġdid) (Direttiva 98/70/KE)

b a) Fit tieni paragrafu, jiżdied il-punt c a) 
kif ġej:
"c a) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
ħsieb li sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2012, il-petrol bla ċomb li jkollu 
talanqas 70% ta' bijoetanol ikun konformi 
ma' l-ispeċifikazzjonijiet ambjentali 
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stabbiliti fl-Anness VIa."

Ġustifikazzjoni

Għall-fjuwil ġdid E 85, huwa indispensabbli li jiddaħħlu speċifikazzjonijiet ambjentali 
stabbiliti minħabba li fih kwantità ta' bijoetanol ta' talanqas 70% v/v.

Emenda 20
ARTIKOLU 7 a, paragrafu 3a (ġdid) , (Direttiva 98/70/KE)

3 a Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
rapport lill-Parlament Ewropew dwar il-
metodi li ntużaw għall-informazzjoni li 
jirreferi għaliha l-1 u t-2 paragrafu ta' dan 
l-Artikolu u dwar il-miżuri meħtieġa li 
ttieħdu, kif stipulat mit-3 paragrafu ta' dan 
l-Artikolu.
Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew dwar kull dewmien 
biex jintlaħqu l-objettivi għat-tnaqqis fl-
emissjonijiet ta' gass b'effett serra.

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gass b'effett serra huwa importanti ħafna għall-pajjiżi kollha. L-
Unjoni Ewropea permezz ta' l-objettivi stabbiliti tagħha għandha turi l-opportunitajiet għall-
implimentazzjoni ta' politiki li jimponu tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gass b'effett serra. Barra 
minn hekk, meta jitqiesu l-implikazzjonijiet ambjentali involuti, jeħtieġ li jiġi implimentat 
mekkaniżmu għar-rappurtaġġ u għat-tnaqqis ta' gass b'effett serra qabel l-1 ta' Jannar 2009. 
Jekk dan ma jseħħx il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport malajr lill-Parlament Ewropej 
dwar ir-raġunijiet li wasslu għal dan id-dewmien.

Emenda 21
ARTIKOLU 1, Punt 12

Anness III (Direttiva 98/70/KE)

Le texte de la note 5 en bas de page est 
modifié par l'ajout du texte suivant:
«Lorsque le carburant contient de l'éthanol, 
la pression de vapeur maximale en période 
estivale peut dépasser la limite de 60 kPa de 
la valeur indiquée dans le tableau figurant 
à l'annexe VI.»

In-nota 5 ta' qiegħ il-paġna hija emendata 
biż-żieda ta' dan it-test: "Meta fjuwil ikun fih 
l-etanol, l-ogħla pressjoni ta' fwar jista' 
jeċċedi l-limitu ffissat awtorizzat għall-
istaġun attwali, kif indikat fit-tabella fl-
Anness V1." 
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Ġustifikazzjoni

It-taħlit dirett tal-bijoetanol fil-fjuwil għandu jiġi mħeġġeġ għal tul is-sena kollha.

Emenda 22
ANNESS

Anness V, linja 11 (Kontenut ta' ossiġnu) ir-4 kolonna (Direttiva 98/70/KE)

3,7 4,0

Ġustifikazzjoni

L-istandards ta' referenza Ewropej għal petrol bla ċomb - standard EN 228 - jistipulaw li d-
densità ta' dan it-tip tas' petrol trid tkun bejn is-720 u s-775 kk/m3 fi 15°C. Jekk 10% ta' 
etanol skond il-volum jiġi inkorporat fil-petrol b'densità tan-naħa t'isfel ta' l-iskala - 720 
kg/m3 - il-kontentunt ta' ossiġenu ta' dak il-petrol ikun qed jaqbeż it-3.7% m/m u ma' jibqax 
konformi ma' dan l-istandard . Jekk il-kontenut massimu ta' ossiġenu jiġi ffissat għal 4% m/m 
ikun possibbli li jiġi inkorporat 10% skond il-volum ta' etanol f'petrol bla ċomb li jkun 
konformi ma' l-istandard meħtieġ u jiġi evitat ir-riskju li dan il-petrol ma jibqax konformi ma' 
l-istandard meta jkun hemm iż-żieda ta' etanol mat-taħlita.

Emenda 23
ANNESS

Anness V, nota ta' qiegħ il-paġna 4 (Direttiva 98/70/KE)

(4) Dans les Etats membres qui connaissent 
des conditions climatiques de type polaire ou 
des hivers rigoureux, la pression de vapeur 
maximale ne dépasse pas 70,0 kPa. Lorsque 
le carburant contient de l’éthanol, la pression 
de vapeur maximale en période estivale peut 
dépasser la limite de 60 kPa de la valeur
indiquée dans le tableau figurant à l’annexe 
VI.

(4) Fi Stati Membri b'kundizzjonijiet ta' 
temp artiku jew ta' xitwa qalila, il-pressjoni 
tal- fwar ma tridx taqbeż is-70.0 kPa. Meta 
fjuwil ikun fih l-etanol, l-ogħla pressjoni ta' 
fwar tista' teċċedi l-limitu awtorizzat għall-
istaġun attwali, kif indikat fl-Anness V1.

Ġustifikazzjoni

It-taħlit dirett tal-bijoetanol fil-fjuwil għandu jiġi mħeġġeġ għal tul is-sena kollha.

Emenda 24
ARTIKOLU 1, PUNT 15 A (ġdid)

Anness VI a (ġdid) (Direttiva 98/70/KE)
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15 a Jiżdied l-Anness V1 a li huwa inkluż fl-Anness ta' din id-Direttiva .

"ANNESS VI a

SPEĊIFIKAZZJONIJIET AMBJENTALI APPLIKABBLI GĦALL-FJUWILS FIS-SUQ 
GĦALL-VETTURI B'MAGNI BI SPARK IGNITION 

Tip ta' PETROL E 85
Rekwiżiti applikabbkli u metodi ta' analiżi.

Limiti

Parametri (1)

Unità 
ta' 
kejl Minimi Massimi

Indiċi ta' ottan ta' riċerka 95 -
Indiċi ta' l-ottan tal-magna

85 -
- Alkoħols ogħla (C3-C8) % v/v - 2,0
- Metanol % v/v - 1,0
- Eteri li fihom 5 atomi tal-karbonju, 
jew aktar minn 5, għal kull molekula

% v/v - 5,2
Kontenut ta' sulfat mg/kg - 1

Rekwiżiti skond il-klima u l-metodi ta' analiżi
Limiti(2)

Klassi A (is-sajf) Klassi B (ix-xitwa)
Parametri (1)

Unita 
ta'kejl Minimi Massimi Minimi Massimi

- Etanol u alkoħol ogħla % v/v 753 86 703 80
- Super 75 skond l-istandard EN 228 % v/v - 25 - 30
- Pressjoni tal-fwar kPa 35 60 50 90

(1) Il-metodi ta' analiżi huma dawk speċifikati fl-istandard EN 228:1999. L-Istati Membri jistgħu jadottaw il-metodu ta' analiżi stabbilit 
fl-istandard ta' sostituzzjoni EN 228:1999 sakemm ikun jista' jiġi stabbilit li dan ikun ta' livell tajjeb u preċiż daqs dak tal-metodu li 
jissostitwixxi.
(2) Il-valuri msemmija fl-ispeċifikazzjoni huma "valuri reali". Biex jiġu stabbiliti l-valuri limiti tagħhom intużaw il-kundizzjonijiet ta' l-
istandard ISO 4259 "Prodotti taż-żejt:  id-determinazzjoni u l-applikazzjoni ta’ data ta’ preċiżjoni relatata mal-metodi tat-test” ġew 
applikati u fl-iffissar valur minimu, ittieħed kont ta’ differenza minima ta’ 2R fuq iż-żero (R = riproduttività).  Ir-riżultati ta’ miżuri 
individwali għandhom jiġu interpretati fuq il-bażi tal-kriterji deskritti f’ISO 4259 (ippubblikat fl-1995).
(3) L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jikkummerċjalizzaw il-petrol E 85 b'kontenut minimu ta' 65% v/v skond l-istandards nazzjonali 
adattati fuq il-bażi ta' l-istandards Ewropej 15293:2005."

Ġustifikazzjoni

Għall-fjuwil ġdid E 85, huwa indispensabbli li jiddaħħlu speċifikazzjonijiet ambjentali 
stabbiliti minħabba li fih kwantità ta' bijoetanol ta' talanqas 70% v/v.
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