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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 98/70/KE rigward l-ispeċifikazzjoni tal-petrol, id-diżil u n-nafta u l-
introduzzjoni ta' mekkaniżmu biex ikun hemm monitoraġġ u tnaqqis ta' l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett serra mill-użu tal-fjuwils għat-trasport fit-toroq u li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE, fir-rigward ta' l-ispeċifikazzjoni tal-fjuwil użat minn 
bastimenti ta' l-ilmijiet interni u li tirrevoka d-Direttiva 93/12/KEE
(COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0069)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 95 u 175(1) tat-Trattat KE, skond liema 
Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0061/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali u l-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 2

(2) The Communication from the 
Commission to the Council and the 
European Parliament – Thematic Strategy 
on Air Pollution2 established goals to 

(2) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew -
Strateġija Tematika dwar it-Tniġġis ta' l-
Arja2 stabbiliet għanijiet biex jitnaqqsu l-

  
1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
2 Komuikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew: Strateġija tematika dwar it-tniġġiż -
COM(2005) 0446
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reduce emissions of pollutant emissions 
until 2020. These goals flowed from an 
extensive analysis of costs and benefits. In 
particular goals are set to reduce SO2
emissions by 82%, NOx emissions by 
60%, volatile organic compounds (VOCs) 
by 51% and primary PM2.5 by 59% 
relative to emissions in 2000. The 
consequences of the amendments of 
Directive 98/70/EC on VOC emissions 
from petrol stations should be addressed in 
future legislation.

emmissjonijiet ta' emissjonijiet li jniġġsu 
sa l-2020. Dawn l-għanijiet ħarġu minn 
analiżi estensiva ta' l-ispejjeż u l-benefiċċji. 
B'mod partikulari l-għanijiet huma 
stabbiliti biex inaqqsu l-emmissjonijiet ta' 
SO2 bi 82%, l-emmissjonijiet ta' l-NOx 
b'60%, il-komposti organiċi volatili 
(VOCs) b'51% u l-PM2.5 primarji b'59% 
meta mqabbla ma' l-emmissjonijiet fl-2000. 
Madankollu, fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 
ta' Settembru 2006 dwar l-istrateġija 
tematika dwar it-tniġġis ta' l-arja1, il-
Parlament Ewropew talab miri aktar 
ambizzjużi ta' tnaqqis, jiġifieri ta' 65% 
għall-emmissjonijiet tan-NOx, 55% għall-
emmissjonijiet tal-VOCs u 61% għall-
PM2.5 primarji. Din l-ambizzjoni 
għandha tiġi riflessa f'din id-Direttiva. Il-
konsegwenzi ta' l-emendi tad-Direttiva 
98/70/KE dwar l-emmissjonijiet tal-VOC 
mill-pompi tal-petrol għandhom jiġu 
indirizzati wkoll fil-leġiżlazzjonijiet futuri.
___________________________

1 ĠU C 306 E, 15.12.2006, p. 176.

Ġustifikazzjoni
Il-Parlament Ewropew talab politika aktar ambizzjuża kontra t-tniġġis ta' l-arja. Il-
leġiżlazzjonijiet kollha dwar it-tniġġis ta' l-arja għandhom jakkordaw ma' din l-ambizzjoni.

Emenda 2
PREMESSA 3

(3) The Community has committed itself 
under the Kyoto protocol to Greenhouse 
Gas emission targets for the period 2008-
12. Inland transport currently accounts for 
almost 20% of these emissions. The 
Community is considering what level of 
Greenhouse Gas savings should be sought 
beyond the Kyoto commitment. All sectors 
will need to contribute to the future goals.

(3) Il-Kummissjoni impenjat ruħha skond 
il-Protokoll ta' Kyoto għal miri ta' 
emmissjonijiet ta' gass b'effett serra għall-
perjodu 2008-12. It-trasporti terrestri 
attwalment huma l-kawża ta' kważi 20% ta' 
dawn l-emmissjonijiet. Il-Komunità 
impenjat ruħha wkoll għal tnaqqis ta' 
30% ta' l-emmissjonijiet ta' gass b'effett 
serra sa l-2020 fil-kuntest ta' ftehima 
globali u għal tnaqqis ta' 20% b'mod 
unilaterali. Is-setturi kollha se jkun 
jeħtiġilhom li jikkontribwixxu għal dawn l-
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għanijiet.

Ġustifikazzjoni
L-objettiv ta' wara l-2012 ta' 30% jew 20% propost mill-Kummissjoni huwa appoġġjat kemm 
mill-Kunsill u kif ukoll mill-Parlament. Il-leġiżlazzjonijiet kollha dwar it-tnaqqis ta' gassijiet 
b'effett serra għandhom jakkordaw ma' din l-ambizzjoni.

Emenda 3
PREMESSA 6

(6) Directive 2003/30/EC of 8 May 2003 of 
the European Parliament and of the 
Council on the promotion of the use of 
biofuels or other renewable fuels for 
transport aims at promoting the use of 
biofuels within the Community. The 
Community Strategy on Biofuels has been 
further elaborated in the Communication 
from the Commission of 2006 - An EU 
Strategy for Biofuels. While indicating the 
willingness to further develop biofuels and 
biofuel technology, the Communication 
makes clear that the growth of biofuels 
should not lead to an increase in 
environmental damage and emphasised the 
need for improving the greenhouse gas 
saving. The Communication also 
recognises the need to encourage further 
development of biofuel technology.

(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 fi ħdan il-Komunità. 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. Huwa mixtieq li jiġu introdotti 
mhux biss kriterji ta' bijodiversità għall-
produzzjoni ta' bijofjuwils iżda kriterji 
soċjali wkoll.

Ġustifikazzjoni
Għandu jiġi promoss it-taħlit ta' bijofjuwils li għandhom rendiment tajjeb f'termini ta' 
gassijiet b'effett serra, iżda dan m'għandux isir b'detriment tal-bijodiversità u m'għandux 
ikollu impatt ta' ħsara soċjali sostanzjali fuq il-pajjiżi li jipproduċu.

Emenda 4
PREMESSA 15

(15) Blending ethanol in petrol results in a 
non-linear change of the vapour pressure of 
the resulting fuel mixture. To ensure that 

(15) It-taħlit ta' l-etanol fil-petrol iwassal 
għal bidla mhux lineari tal-pressjoni tal-
fwar tat-taħlita ta' fjuwil li tirriżulta. Sabiex 
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the vapour pressure of the petrol resulting 
from blending any two legal petrol-
ethanol blends remains within the legal 
vapour pressure limit, it is necessary to 
define the permitted vapour pressure
waiver for such mixtures so that it 
corresponds to the actual increase in 
vapour pressure that results from adding 
a given percentage of ethanol to petrol.

jiġi żgurat li ż-żieda fil-pressjoni tal-fwar 
tal-petrol, li tirriżulta mill-persentaġġ li 
għandu jitħallat, ma tkunx għolja b'mod 
disproporzjonat, huwa neċessarju li jiġi 
definit persentaġġ minimu li għandu 
jitħallat bħala kundizzjoni biex tiġi 
permessa tneħħija tal-limitu permissibbli 
għal taħlit bħall dan. 

Ġustifikazzjoni
It-taħlit ta' l-etanol jista' jirriżulta fi pressjoni ikbar tal-fwar. Huwa importanti li jiġi żgurat li 
din il-leġiżlazzjoni ma tirriżultax f'żieda fil-pressjoni tal-fwar massima permessibbli .

Emenda 5
PREMESSA 16

(16) In order to encourage the use of low-
carbon fuels while respecting air pollution 
targets, petrol refiners should ideally make 
available low vapour pressure petrol in the 
volumes required. As this is not for the 
moment the case, the vapour pressure limit 
for ethanol blends is increased in order to 
allow the biofuels market to develop.

(16) Sabiex jitħeġġeġ l-użu ta' fjuwils 
b'livell baxx ta' karbonju filwaqt li jiġu 
rispettati l-miri tat-tniġġis ta' l-arja, ir-
raffinaturi tal-petrol għandhom jagħmlu 
disponibbli petrol bi pressjoni tal-fwar 
baxxa fil-volumi meħtieġa. Minħabba li 
għalissa dan m'huwiex il-każ, il-limitu ta' 
pressjoni tal-fwar għat-taħlit ta' l-etanol 
qed jiġi miżjud sabiex is-suq tal-bijofjuwils 
ikun jista' jiżviluppa. It-tneħħija tal-limitu 
permissibbli m'għandiex twassal għal 
żieda globali ta' l-emmissjonijiet VOC. 
Għalhekk huwa neċessarju li jitnaqqsu l-
livelli massimi tal-pressjoni tal-fwar.

Ġustifikazzjoni

It-taħlit ta' l-etanol jista' jirriżulta fi pressjoni tal-fwar ikbar . Huwa importanti li jiġi żgurat 
li t-tneħħija tal-limitu permissibbli proposta mill-Kummissjoni ma twassalx għal żieda fil-
pressjoni tal-fwar massima permessibbli attwalment.

Emenda 6
PREMESSA 19

(19) In the framework of setting a new 
mechanism for monitoring greenhouse gas 
emissions, power should be conferred on 

(19) Fil-qafas li jiġi stabbilit mekkaniżmu 
ġdid għall-monitoraġġ ta' l-emmissjonijiet 
ta' gass b'effett serra, il-Kummissjoni 
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the Commission to establish the 
methodology to be used in reporting on the 
lifecycle greenhouse gas emissions from 
road transport fuel and fuel used for non-
road mobile machinery. Since those 
measures as those for the adaptation of the 
permitted analytical methods provided for 
in Article 10 of Directive 98/70/EC, are of 
general scope and are designed to 
supplement this Directive by the addition 
of new non-essential elements, they should 
be adopted in accordance with the 
regulatory procedure with scrutiny 
provided for in Article 5a of Decision 
1999/468/EC.

għandha tingħata s-setgħa li twaqqaf, fuq 
il-bażi tal-linji gwida definiti mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill, il-
metodoloġija li trid tiġi użata fir-
rapportaġġ dwar iċ-ċiklu tal-ħajja ta' l-
emissjonijiet ta' gass b'effett serra mill-
fjuwil li jintuża għat-trasport fit-triq u mill-
fjuwil li jintuża għal makkinarju mobbli li 
ma jintużax fit-toroq. 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 jissuplementaw 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
Il-Kummissjoni tipproponi l-monitoraġġ ta' l-emmissjonijiet ta' gass b'effett serra ma' tul iċ-
ċiklu tal-ħajja tal-bijofjuwils u tipproponi wkoll li wara dawn jitnaqqsu. Mil-lat demokratiku, 
huwa importanti li l-Parlament u l-Kunsill għandhom jiddeterminaw id-direzzjoni li għandha 
tittieħed mill-metodoloġija użata għall-monitoraġġ aktar milli titħalla kompletament f'idejn il-
komitoloġija.

Emenda 7
PREMESSA 22 A (ġdida)

(22a) Ġew żviluppati teknoloġiji tal-magni 
ġodda u aktar nodfa għall-bastimenti ta’ 
l-ilmijiet interni. Dawn il-magni jistgħu 
jiġu alimentati biss bi fjuwil b'livell baxx 
ħafna ta' kubrit. Il-kontenut ta' kubrit tal-
fjuwils għall-bastimenti ta' l-ilmijiet 
interni se jitnaqqas kemm jista' jkun 
malajr f'pass wieħed.

Ġustifikazzjoni

Magni moderi u nodfa tal-vapuri b'tekniki ġodda ta' filtraġġ kontra t-tniġġis ta' l-arja huma 
kompatibbli biss ma' fjuwils b'kontenut ta' kubrit baxx ħafna. Il-Kummissjoni pproponiet li l-
kontenut tal-kubrit fil-fjuwils użati fit-tbaħħir fl-ilmijiet interni jitnaqqas f'żewġ stadji. 
Madankollu, ikun aħjar li titħaffef l-introduzzjoni ta' fjuwils b'livell baxx ta' kubrit u jiġu 
kkumbinati ż-żewġ stadji.
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Emenda 8
ARTIKOLU 1, PUNT -1 (ġdid)
Artikolu 1 (Direttiva 98/70/KE)

-1. L-Artikolu 1 qed jiġi sostitwit b'dan li 
ġej:

“Artikolu 1
Qasam ta’ applikazzjoni

Din id-Direttiva tistabbilixxi 
speċifikazzjonijiet tekniċi fuq bażijiet ta' 
saħħa u ambjentali għal fjuwils biex 
jintużaw għal vetturi mgħammra b'magni 
bil-‘positive ignition’ u bil-‘compression 
ignition’ u teknoloġiji ta' magni oħra."

Ġustifikazzjoni
S'issa, id-direttiva dwar il-kwalità tal-fjuwil irregolat biss il-kwalità tal-fjuwils; skond l-
emenda proposta, se jiġi introdott ukoll rekwiżit ta' tnaqqis ta' emmissjoni ta' gass b'effett 
serra għall-fjuwils. Il-fornituri tal-fjuwils għandhom ikunu jistgħu jikkonformaw ma' dan ir-
rekwiżit, inter alia, billi jipproduċu fjuwils differenti, bħall-idroġenu, b'bilanċ tajjeb ta' gass 
b'effett serra. Sabiex din il-possibilità ssir possibbli, huwa neċessarju li jiġi estiż il-kamp ta' 
applikazzjoni tad-direttiva.

Emenda 9
ARTIKOLU 1, PUNT 1 A (ġdid)

Artikolu 2, paragrafu 1, punt 5 a (ġdid) (Direttiva 98/70/KE)

1a. Fl-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 2, 
jiddaħħal il-punt 5a li ġej:
"5a. 'Ir-rendiment ta' gass b'effett serra' 
tfisser l-ammont ta' gassijiet b'effett serra 
fil-fjuwils, imkejla f'ekwivalenti ta' CO2, 
flimkien ma' l-ammont ta' ekwivalenti ta' 
CO2 prodott minħabba l-proċess ta' 
estrazzjoni u produzzjoni, it-trasport, id-
distribuzzjoni u l-bidliet ta' l-użu ta' l-art, 
wara li jitnaqqas l-iffrankar ta' l-
emmissjonijiet ta' ekwivalenti ta' CO2
minħabba l-qabda u l-ħażna jew is-
sinkijiet relatati mal-produzzjoni tal-
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fjuwils." 

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri tal-fjuwils għandhom itejbu r-rendiment tal-fjuwils fir-rigward tal-gassijiet b'effett 
serra b'10% sa l-2020. Hemm bżonn li jiġi definit b'mod eżatt xi jfisser dan il-kunċett.

Emenda 10
ARTIKOLU 1, PUNT 2 (C)

Artikolu 3, paragrafu 3 (Direttiva 98/70/KE)

3. Fuel meeting the specification set out in 
Annex III shall be marked in the national 
language or languages "Low biofuel 
petrol".

3. Il-fjuwil li jissodisfa l-ispeċifikazzjoni 
stipulata fl-Anness III għandu jiġi mmarkat 
fil-lingwa jew lingwi nazzjonali bħala 
"Petrol".

Fuel meeting the specification set out in 
Annex V shall be marked in the national
language or languages "High biofuel 
petrol".

Fjuwil li jissodisfa l-ispeċifikazzjoni 
stipulata fl-Anness V għandu jiġi mmarkat 
fil-lingwa jew lingwi nazzjonali bħala 
"Petrol b'livell baxx ta' bijofjuwil".

Ġustifikazzjoni
Sabiex l-affarijiet ikunu ċari għall-konsumatur, it-terminu 'petrol b'livell għoli ta' bijofjuwil' 
għandu jkun riżervat għal petrol li ġenwinament ikun fih persentaġġ għoli ta' bijofjuwils. 
Petrol li jkun fih bejn 0% sa 5% ta' bijofjuwils għalhekk għandu jissejjeaħ 'petrol' filwaqt li 
petrol li jkun fih bejn 5% u 10% għandu jissejjaħ 'petrol b'livell baxx ta' bijofjuwil'.

Emenda 11
ARTIKOLU 1, PUNT 3 (C)

Artikolu 4, paragrafu 5 (Direttiva 98/70/KE)

5. Member States shall ensure, that gas oils 
intended for use by non-road mobile 
machinery and agricultural and forestry 
tractors marketed within their territory after 
1 January 2008 contain less than 
1000mg/kg of sulphur. By 31 December 
2009 at the latest, the maximum 
permissible sulphur content of gas oils 
intended for use by non-road mobile 
machinery and agricultural and forestry 
tractors, excluding inland waterway 
vessels, shall be 10 mg/kg.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
n-nafta maħsuba għall-użu minn 
makkinarju mobbli li ma jintużax fit-toroq 
u minn tratturi agrikoli u forestali, 
imqiegħda fis-suq fit-territorju tagħhom 
wara l-1 ta' Jannar 2008, jkun fihom inqas 
minn 1000mg/kg ta' kubrit. Sa mhux aktar
tard mill-31 ta' Diċembru 2009, il-kontenut 
massimu permissibbli ta' kubrit tan-nafta 
maħsuba għall-użu minn makkinarju 
mobbli li ma jintużax fit-toroq u minn 
tratturi agrikoli u forestali, ħlief għall-
bastiment ta' l-ilmijiet interni, għandu jkun 
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ta' 10mg/kg.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
ukoll, sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Diċembru 2009, li n-nafta maħsuba għall-
użu minn makkinarju mobbli li ma 
jintużax fit-toroq u minn bastiment ta' l-
ilmijiet interni jkunu konformi mal-
kwalità tal-fjuwil tad-diżil ta' fuq it-triq 
kif speċifikat skond l-Anness IV.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li l-kontenut ta' kubrit ta' fjuwil għal makkinarju mobbli li ma 
jintużax fit-toroq u għal tratturi agrikoli u makkinarju forestali għandu jitnaqqas. 
Madankollu, ma tagħmel l-ebda proposta rigward sustanzi oħra li jniġġsu bħall-PACs. Huwa 
importanti li l-fjuwils għal dawn il-vetturi jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha li japplikaw għall-
vetturi tat-triq, kif stipulat fl-Anness IV.

Emenda 12
ARTIKOLU 1, PUNT 3 (D)

Artikolu 4, paragrafu 6 (Direttiva 98/70/KE)

6. Member States shall ensure that, by 31 
December 2009 at the latest, the maximum 
permissible sulphur content of gas oils 
intended for use by inland waterway 
vessels is 300 mg/kg. Member States shall 
ensure that this is reduced to 10mg/kg by 
31 December 2011 at the latest.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2009, il-kontenut massimu permissibbli ta' 
kubrit tan-nafta maħsub għall-użu minn 
bastimenti ta' l-ilmijiet interni jkun ta' 10
mg/kg.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2009, in-nafta maħsuba għall-użu minn 
makkinarju mobbli li ma jintużax fit-toroq 
u minn bastiment ta' l-ilmijiet interni tkun 
konformi mal-kwalità tal-fjuwil tad-diżil 
ta' fuq it-triq kif speċifikat skond l-Anness 
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IV.

Ġustifikazzjoni

Magni moderi u nodfa tal-vapuri b'tekniki ġodda ta' filtraġġ kontra t-tniġġis ta' l-arja huma 
kompatibbli biss ma' fjuwils b'kontenut baxx ħafna ta' kubrit. Il-Kummissjoni pproponiet li l-
kontenut tal-kubrit fil-fjuwils użati fit-tbaħħir fl-ilmijiet interni jitnaqqas f'żewġ stadji. 
Madankollu, ikun aħjar li titħaffef l-introduzzjoni ta' fjuwils b'livell baxx ta' kubrit u jiġu 
kkumbinati ż-żewġ stadji. L-emmissjonijiet ta' CO2 żejda li jirriżultaw minnħabba dan fir-
raffinerija jkunu kumpensati bil-kbir permezz tal-magni aktar effiċjenti, li jipproduċu inqas 
CO2. Barra minn hekk, huwa importanti li l-fjuwils użati fit-tbaħħir intern għandhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha li japplikaw għall-vetturi tat-triq, kif stipulat fl-Anness IV.

Emenda 13
ARTIKOLU 1, PUNT 5

Artikolu 7 a, paragrafu 1 (Direttiva 98/70/KE)

1. From 1 January 2009, Member States 
shall require suppliers of fuels for road 
transport and non-road mobile machinery 
that are placed on the market, to monitor 
and report the life-cycle greenhouse gas 
emissions from those fuels.

1. Mill-1 ta' Jannar 2009, l-Istati Membri 
għandhom jeżiġu li l-fornituri tal-fjuwils li 
jitqiegħdu fis-suq għat-trasport tat-triq u 
għal makkinarju mobbli li ma jintużax fit-
toroq, jimmonitorjaw u jirrapportaw iċ-
ċiklu tal-ħajja ta' l-emmissjonijiet tal-gass 
b'effett serra għall-kull unità ta' enerġija
minn dawk il-fjuwils. 

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 15. 

Emenda 14
ARTIKOLU 1, PUNT 5

Artikolu 7 a, paragrafu 2 (Direttiva 98/70/KE)

2. From 1 January 2011, Member States 
shall require suppliers of fuels for road 
transport and non-road mobile machinery 
that are placed on the market, to reduce the 
emissions of greenhouse gas emissions 
from those fuels. The reduction shall equal 
an additional 1% of the emissions in 2010 
per year for each calendar year up to and 
including 2020. The level of life-cycle 
greenhouse gas emissions per unit of 
energy reported in 2020 shall be no greater 

2. Mill-1 ta' Jannar 2011, l-Istati Membri
għandhom jeżiġu li l-fornituri tal-fjuwils li 
jitqiegħdu fis-suq għat-trasport tat-triq u 
għal makkinarju mobbli li ma jintużax fit-
toroq, inaqqsu l-emmissjonijiet ta' gass 
b'effett serra minn dawk il-fjuwils. It-
tnaqqis għandu jkun ugwali għal 2% ta' l-
emmissjonijiet fl-2010 għal kull sentejn 
kalendarji sa u inkluża s-sna 2020. Il-livell 
ta' emmissjonijiet ta' gass b'effett serra 
prodott tul iċ-ċiklu tal-ħajja għal kull unità 
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than 90% of the level reported in 2010. ta' enerġija rrapportat fl-2020 m'għandux 
ikun ikbar minn 90% tal-livell irrapportat 
fl-2010. 

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 15. 

Emenda 15
ARTIKOLU 1, PUNT 5

Artikolu 7 a, paragrafu 3 (Direttiva 98/70/KE)

3. The measures necessary for the 
implementation of the monitoring, 
reporting and verifying of the lifecycle
greenhouse gas emissions based on a 
precise definition of the elements to take 
into account for the calculation of these 
emissions to meet the obligations in 
paragraphs 1 and 2 of this Article, designed 
to amend non-essential elements of this 
Directive by supplementing it, shall be 
adopted in accordance with the procedure 
referred to in Article 11(2).

3. Il-miżuri neċessarji għall-
implimentazzjoni tal-monitoraġġ, ir-
rapportaġġ u l-verifika ta' l-emmissjonijiet 
ta' gass b'effett serra prodott tul iċ-ċiklu tal-
ħajja għal kull unità ta' enerġija bbażati 
fuq definizzjoni preċiża ta' l-elementi li 
għandhom jitqiesu għall-kalkolu ta' dawn l-
emmissjonijiet biex jiġu ssodisfati l-obbligi 
fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, 
maħsub biex jemenda elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
jissuplimentaha, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 11(2) fuq il-bażi tal-
linji gwida kif spjegat fl-Anness VIa. 

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li t-twaqqif tal-metodoloġija biex jitkejlu l-gassijiet b'effett serra 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-fjuwils jitħalla f'idejn il-komitoloġija. Iżda hemm ċerti kwistjonijiet 
politiċi ħafna marbuta ma' liema metodoloġija għandha tintuża. Għalhekk il-Parlament 
għandu jagħti xi linji gwida dwar liema proċess ta' komitoloġija għandu jintuża bħala bażi. 
Rigward it-tnaqqis ta' gass b'effett serra, ikun aħjar li jittieħdu ħames passi ta' tnaqqis ta' 2% 
milli 10 snin ta' tnaqqis ta' 1% kull sena, minħabba li huwa iktar faċli li jiġi implimentat 
tnaqqis ta' 2% kull sentejn. 

Emenda 16
ARTIKOLU 1, PUNT 5

Artikolu 7b a (ġdid) (Direttiva 98/70/KE)

Artikolu 7ba
Kriterji ta' sostenibilità għall-bijofjuwils

1. Dawk il-bijofjuwils li jissodisfaw il-
kriterji għas-sostenibilità tal-produzzjoni 
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u r-rendiment tal-gass b'effett serra fuq il-
bażi taċ-ċiklu tal-ħajja stipulati fl-Anness 
VIb biss għandhom jitqiesu li 
jikkontribwixxu għall-objettiv ta' l-
Artikolu 7a.
2. L-Istati Membri għandhom jaċċettaw 
il-ftehimiet bilaterali u multilaterali bejn 
il-Komunità u pajjiżi terzi bħala prova li l-
kundizzjonijiet speċifikati fl-Anness VIb 
ġew issodisfati. 
3. L-Istati Membri għandhom jaċċettaw 
evidenza ta' konformità ma' skemi 
volontarji internazzjonali għall-
produzzjoni sostenibbli ta' prodotti 
agrikoli jew forestali bħala prova li l-
kundizzjonijiet speċifikati fl-Anness VIb 
ġew issodisfati, sakem dawn l-iskemi 
jkunu ġew akkreditati li jilħqu standards 
adegwati ta' affidabilità, trasparenza u 
verifika minn parti terza. Lista ta' skemi li 
jissodisfaw dawn il-kriterji se tiġi 
ppublikata u aġġornata perjodikament.
Il-kriterji ta' sostenibilità kif spjegati fl-
Anness VIb għandhom jiġu adottati bil-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 11(2).

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tal-bijomassa tista' twassal għal kwistjonijiet soċjali u ta' bijodiversità serji 
ħafna. Id-direttiva riveduta dwar il-kwalità tal-fjuwil tistimula l-produzzjoni ta' bijomassa 
b'kontenut relattivament baxx ta' gass b'effett serra, iżda barra minn hekk, il-kriterji ta' 
bijodiversità u soċjali huma neċessarji. Huwa importanti li l-Parlament ifassal linji gwida 
għal dawn il-kriterji minflok iħalli f'idejn il-komitoloġija biex tittieħed deċiżjoni. 

Emenda 17
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 8 a (Direttiva 98/70/KE)

The Commission shall continue to develop 
a suitable test methodology concerning the 
use of metallic additives in fuel.

L-użu ta' l-addittiv metalliku MMT fil-
fjuwils għandu jiġi pprojbit mill-1 ta' 
Jannar 2010 'l quddiem. Il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa metodoloġija ta' ttestjar 
adegwata rigward l-użu ta' addittivi 
metalliċi fil-fjuwils barra l-MMT.
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Ġustifikazzjoni
F'xi Stati Membri, l-MMT huwa miżjud mal-petrol sabiex titjieb il-kwalità tal-petrol impurtat 
mir-Russja. L-użu ta' dan u ta' addittivi metalliċi oħra huwa ta' ħsara kbira għall-ambjent. L-
MMT jista' jiġi sostitwit faċilment b'sustanzi li jagħmlu inqas ħsara, u għalhekk l-użu ta' dan 
l-addittiv għandu jiġi pprojbit mill-2010. Fir-rigward ta' addittivi metalliċi oħra, il-
Kummissjoni se tfassal metodoloġija ta' test adegwata.

Emenda 18
ARTIKOLU 1, PUNT 7

Artikolu 9, punt c a (ġdid) (Direttiva 98/70/KE)

(ca) id-definizzjoni ta' kundizzjonijiet 
klimatiċi Artiċi jew kundizzjonijiet ta' 
xitwa kiefra bil-għan li d-definizzjoni tiġi 
limitata biex tinkludi biss dawk iż-żoni 
fejn il-kundizzjonijiet jiġġustifikaw livell 
ogħla ta' pressjoni massima tal-fwar.

Ġustifikazzjoni
L-Istati Membri fejn hemm kundizzjonijiet Artiċi jew fejn ix-xtiewi huma kiefra ħafna huma 
intitolati għal pressjoni massima tal-fwar ogħla. Id-definizzjoni proposta tal-Kummissjoni ta' 
'kundizzjonijiet Artiċi' jew 'xtiewi kiefra' hija fformulata b'mod wiesa' ħafna. Għalhekk 
għandha għandu jitiqes jekk id-definizzjoni tistax tiġi limitata għal dawk ir-reġjuni li 
ġenwinament għandhom ikunu eliġibli għal pressjoni massima tal-fwar ogħla.

Emenda 19
ARTIKOLU 1, PUNT 7

Artikolu 9, punt (f) (Direttiva 98/70/KE)

(f) the use of metallic additives in fuels. (f) l-użu ta' addittivi metalliċi fil-fjuwils 
ħlief l-MMT.

Ġustifikazzjoni
Ara n-nota spjegattiva għall-Emenda 20.

Emenda 20
ARTIKOLU 1, PUNT 7

Artikolu 9, punt (f) a (ġdid) (Direttiva 98/70/KE)

(fa) il-volum totali ta' komponenti użati 
fil-petrol u d-diżil filwaqt li titqies il-
leġiżlazzjoni ambjentali ta' l-UE inklużi l-
objettivi tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u 
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d-direttivi li jsegwuha. 

Ġustifikazzjoni
Hemm evidenza li l-ilmijiet xi kultant jitniġġsu b'komponenti użati fid-diżil jew fil-petrol, 
bħall-MTBE jew l-ETBE, jew komponenti oħra bħall-benżina. Dan għandu jiġi investigat fid-
dawl tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u leġiżlazzjonijiet ambjentali oħra ta' l-UE.

Emenda 21
ARTIKOLU 1, PUNT 12, PARAGRAFU - 1 (ġdid)

Anness III, tabella (Direttiva 98/70/KE)

Fir-ringiela għal "Pressjoni tal-fwar, 
perjodu tas-Sajf", iċ-ċifra fil-kolonna 
"Massimu" hija sostitwita b' "56,0 (5)".

Ġustifikazzjoni

L-Anness III japplika għal petrol b'taħlita ta' bijofjuwils miżjuda ta' bejn 0% u 5%. Minħabba 
li jkun fih bejn 5% u 10% ta' bijofjuwils jissejjaħ 'petrol b'livell baxx ta' bijofjuwil', huwa 
xieraq li wieħed ikompli jirreferi għall-kategorija ta' bejn 0% u 5% sempliċement bħala 
'petrol', kif huwa l-każ fid-Direttiva 98/70/KE attwali mhux emendata.

Emenda 22
ARTIKOLU 1, PUNT 12

Anness III, footnote 5 (Direttiva 98/70/KE)

Footnote 5 is modified by adding the 
following text: "Where fuel contains 
ethanol, the maximum summer vapour 
pressure may exceed 60kPa by the amount 
shown in the table in Annex VI."

In-nota tal-qiegħ 5 hija sostitwita b'dan li 
ġej: "Għall-Istati Membri 
b’kundizzjonijiet klimatiċi artiċi jew 
b’xitwa kiefra l-pressjoni tal-gass 
massima m’għandhiex taqbeż is-66.0 kPa.
Meta l-fjuwil ikun fih bijofjuwils, il-
pressjoni tal-fwar massima permissibbli
tas-Sajf tista' taqbeż is-56kPa b'4 Kpa (ara 
l-Anness VI) jekk jintlaħaq il-kontenut 
minimu ta' bijofjuwil ta' 3%."

Ġustifikazzjoni

L-Anness III japplika għal petrol b'taħlita ta' bijofjuwils miżjuda ta' bejn 0% u 5%. Minħabba 
li jkun fih bejn 5% u 10% ta' bijofjuwils jissejjaħ 'petrol b'livell baxx ta' bijofjuwil', huwa 
xieraq li wieħed ikompli jirreferi għall-kategorija ta' bejn 0% u 5% sempliċement bħala 
'petrol', kif huwa l-każ fid-Direttiva 98/70/KE attwali mhux emendata.
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Emenda 23
ARTIKOLU 1, PUNT 13 

Anness IV, tabella (Direttiva 98/70/KE)

(a) in the row for "Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons", the entry in the column 
"Maximum" is replaced by "8".

(a) fir-ringiela għall-"Idrokarbonji 
Poliċikliċi Aromatiċi", iċ-ċifra fil-kolonna 
"Massimu" hija sostitwita b' "6".

Ġustifikazzjoni

Huwa mixtieq li jitnaqqsu l-emmissjonijiet ta' Idrokarbonji Poliċikliċi Aromatiċi (PACs) 
għall-minimu assolut. Il-Kummissjoni tixtieq tnaqqas il-kontenut massimu permissibbli ta' 
PAC minn 11% għal 8%. Madankollu, bħala medja, il-fjuwil fl-UE fih bejn wieħed u ieħor 
3% ta' PACs, u f'xi każijiet eċċezzjonali biss ikun fih aktar minn 6%. Il-persentaġġ massimu 
stipulat għalhekk jista' jkollu tnaqqis ulterjuri għal 6%.

Emenda 24
ARTIKOLU 1, PUNT 15 A (ġdid)

Annessi VI a u VI b (ġodda) (Direttiva 98/70/KE)

15a. L-Annessi VIa u VIb huma miżjuda 
kif stipulat fl-Anness għal din id-
Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi definit b'mod aktar ċar il-mod eżatt kif ir-rendiment tal-gassijiet 
b'effett serra tal-fjuwils jiġu mmonitorjati u mnaqqsa. Għal dan il-għan qed jiddaħħlu żewġ 
annessi ġodda.

Emenda 25
ANNESS

Anness V, sottotitolu (Direttiva 98/70/KE)

Type: High biofuel Petrol Tip: Petrol b'livell baxx ta' bijofjuwil

Ġustifikazzjoni

L-Anness V fih dispożizzjonijiet applikabbli għall-petrol li jkun fih minn 0% sa 10% ta' 
bijofjuwils. M'huwiex korrett li wieħed jirreferi għal petrol li jkun fih dan it-tip ta' proporzjon 
ta' bijofjuwils bħala 'petrol b'livell ogħli ta' bijofjuwil'. Dan it-terminu għandu jkun riżervat 
għal petrol li jkun fih ammont sostanzjali aktar ta' bijofjuwils. Barra minn hekk, ikun aħjar li 
jkun hemm kategorija waħda b'persentaġġ ta' bejn 0-5% ta' bijofjuwils u kategorija oħra li 
b'persentaġġ ta' bejn 5-10%. 
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Emenda 26
ANNESS

Anness V, tabella, ringiela 3, kolonna 4 (Direttiva 98/70/KE)

Vapour pressure, summer period Pressjoni tal-fwar, perjodu tas-Sajf

60,0 (4) 56,0 (4)

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 25. 

Emenda 27
ANNESS

Anness V, tabella, ringiela 7, inċiż 2 (Direttiva 98/70/KE)

- Ethanol (stabilising agents may be 
necessary)   %v/v    10

- Bijofjuwil (jistgħu jkunu neċessarji aġenti 
stabilizzanti) %v/v    5-10

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 25.

Emenda 28
ANNESS

Anness V, nota tal-qiegħ 4 (Direttiva 98/70/KE)

(4) For Member States with arctic or severe 
winter conditions the maximum vapour 
pressure shall not exceed 70.0 kPa. Where 
fuel contains ethanol, the maximum 
permitted summer vapour pressure may 
exceed 60kPa by the amount shown in the 
table in annex VI

(4) Għall-Istati Membri b’kundizzjonijiet 
klimatiċi artiċi jew b’xitwa kiefra, il-
pressjoni tal-fwar massima m’għandhiex 
taqbeż is-66,0 kPa. Meta l-fjuwil ikun fih l-
etanol, il-pressjoni tal-fwar massima 
permissibbli tas-Sajf tista' taqbeż is-60kPa 
bl-ammont li jidher fit-tabella fl-anness VI

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 25.

Emenda 29
ANNESS

Anness VI (Direttiva 98/70/KE)

VAPOUR PRESSURE WAIVER TNEĦĦIJA TAL-LIMITU FUQ IL-
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PERMITTED FOR PETROL 
CONTAINING ETHANOL

PRESSJONI TAL-FWAR PERMESSA 
GĦAL PETROL LI JIKUN FIH IL-

BIJOFJUWILS
Ethanol content 
(%v/v)

Vapour pressure 
waiver permitted 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
The permitted vapour pressure waiver for 
intermediate ethanol content between the 
values listed, shall be determined by a 
straight line extrapolation between the 
ethanol content immediately above and 
that immediately below the intermediate 
value.

Se tingħata deroga ta' 4kPa meta t-taħlita 
jkun fiha bejn 3% u 10% ta' bijofjuwils 
biss.

Ġustifikazzjoni
Id-deroga kif proposta twassal għal żieda tal-pressjoni tal-fwar sa 68kPa u tnaqqas il-kwalità 
ta' l-arja minħabba ż-żieda fl-emmissjonijiet tal-VOC. Madankollu it-taħlit ta' l-etanol u ta' 
bijofjuwils oħra jista' jkun strument importanti biex il-fornituri jtejbu r-rendiment tal-GHG 
tal-fjuwils tagħhom. Għalekk, sabiex ma tonqosx il-kwalità ta' l-arja, il-pressjoni tal-fwar 
massima gloabli għandha titnaqqas għal livell ta' 56kPa. Barra minn hekk, deroga b'massimu 
ta' 4kPa tista' tiġi permessa. B'dan l-approċċ, anki bid-deroga, il-pressjoni tal-fwar massima 
mhux se taqbeż is-60kPa u t-tniġġis ta' l-arja mhux se jiżdied.

Emenda 30
ANNESS

Anness VI (ġdid) (Direttiva 98/70/KE)

ANNEX VI A
METODU BIEX JITKEJLU L-
EMMISSJONIJIET TA' GASS 
B'EFFETT SERRA TUL IĊ-ĊIKLU 
TAL-ĦAJJA TAL-FJUWILS KOLLHA
1. Fir-rapportaġġ dwar l-emmissjonijiet 
ta' gass b'effett serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
tal-bijofjuwils kollha, se jiġu kkunsidrati 
l-elementi li ġejjin:
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(a) L-estrazzjoni/il-produzzjoni tal-
materja prima, inklużi:
- il-mod kif seħħet l-estrazzjoni, imkejjel 
jew stmat skond is-sit ta' l-estrazzjoni;
- stima ta' l-ammont ta' l-enerġija użata 
waqt l-estrazzjoni inklużi l-ivvampjar, il-
'leakages' u forom oħra ta' użu ta' l-
enerġija relatati mal-proċess; 
- l-impatt tal-bidliet ta' l-użu ta' l-art 
inklużi l-ispostamenti ta' l-attività 
agrikola; 
- l-ammont ta' enerġija użat mill-
produzzjoni u l-applikazzjoni ta' sustanzi 
agrokimiċi għal kull unità ta' enerġija;
- l-impatt tal-prodotti sekondarji;
- l-użu ta' fjuwil għall-makkinarju ta' 
produzzjoni għal kull unità;
(b) It-trasport u d-distribuzzjoni, inklużi: 
- it-trasport mill-bir lejn l-ewwel 
raffinerija jew sit ta' trasferiment fuq il-
bażi ta' medja ta' ekwivalenti ta' CO2 għal 
kull unità ta' enerġija;
- in-numru ta' kilometri ta' trasport mill-
bir lejn l-ewwel raffinerija jew sit ta' 
trasferiment;
- in-numru ta' kilometri ta' trasport mir-
raffinerija jew mis-sit ta' trasferiment sal-
punt tal-bejgħ fuq il-bażi ta' medja ta' 
ekwivalenti ta' CO2 għal kull unità ta' 
enerġija;
(c) Il-konverżjoni/ir-raffinament, inklużi:
- l-ammont ta' enerġija użat fil-proċess ta' 
konverżjoni/raffinar għal kull unità ta' 
enerġija;
- l-ammont ta' ekwivalenti ta' CO2 li jiġi 
prodott għall-kull unità ta' enerġija; 
(d) il-prodott finali:
- il-kontenut ta' karbonju għal kull unità 
ta' enerġija.
2. Qabel l-1 ta' Jannar 2011, se jiġu 
mfassla standards għall-fjuwils ibbażati
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fuq l-emmissjonijiet ta' gass b'effett serra 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja kif imkejla skond il-
paragrafu 1 ta' dan l-Anness. Dawn l-
istandards se jikkonsistu fir-riżulatati tal-
kalkoli tal-fornituri tal-fjuwils bl-aħjar 
rendiment komplessiv jew il-medja ta' l-
aqwa tliet fornituri. Jekk ikun xieraq tista' 
ssir distinzjoni bejn żejt mhux raffinat 
konvenzjonali ħafif u dak tqil.
3. Mill-1 ta' Jannar 2011 'il quddiem, it-
tnaqqis ta' ekwivalenti ta' CO2 kif spjegat 
fl-Artikolu 7a(2) jista' jkun ibbażat fuq 
valuri ffissati minn qabel għal kull sit ta' 
estrazzjoni, jew fuq kontenut fiss ta' 
ekwivalenti ta' CO2 fuq il-bażi ta' kalkolu 
mill-estrazzjoni sa l-utilizzazzjoni. Il-
fornituri tal-fjuwil jistgħu jiddevjaw minn 
dan il-valur b'mod pożittiv jekk ikunu 
jistgħu jipprovaw li l-prodott tagħhom 
għandu rendiment ta' gass b'effett serra 
iktar baxx meta mqabbel mal-valur li jkun 
ġie ffissat. 

Ġustifikazzjoni
Dan l-Anness jipprovdi linji gwida ta' metodoloġija biex jitkejjel is-CO2 mill-fjuwils kollha 
(inklużi l-fjuwils fossili, il-bijofjuwils, u l-idroġenu). Jekk il-fornituri jirnexxielhom jilħqu l-
miri ta' tnaqqis tagħhom stipulati fl-Artikolu 7a permezz ta' l-użu ta' fjuwils ġodda bħall-
idroġenu, dan iwassal għal żieda kbira ta' investiment f'tekonoloġiji ta' vetturi ġodda. 
Il-metodoloġija hija maqsuma fi 3 partijiet: l-ewwel waħda tiddeskrivi l-proċess ta' 
monitoraġġ ta' l-emmissjonijiet ta' gass b'effett serra fil-proċess kollu. It-tieni waħda tistipola 
l-istandards bażiċi għat-tnaqqis ta' l-emmissjonijiet ta' gass b'effett serra. L-aħħar parti 
tiddiskrivi l-fażi ta' tnaqqis u tintroduċi l-possibilità li jintużaw valuri definiti minn qabel.

Emenda 31
ANNESS

Anness VI b (ġdid) (Direttiva 98/70/KE)

ANNESS VI B
KRITERJI TA' SOSTENIBILITÀ 
GĦALL-PRODUZZJONI TA' 
BIJOFJUWILS
Il-Bijodiversità
Il-kriterji ta' bijodiversità se jkunu bbażati 
fuq sistema li fiha l-bijomassa tkun 
traċċabbli, ta' l-inqas b'mod parzjali, 
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għas-sors tagħha, il-bijomassa 
ċċertifikata tkun tista' titħallat ma' 
bijomassa mhux iċċertifikata u l-
kumpaniji kollha fil-katina ta' 
produzzjoni ta' bijomassa sostenibbli 
jkunu ċċertifikati. Is-sistema trid tiżgura 
li:
- ma sseħħ l-ebda produzzjoni ta' 
bijomassa viċin żoni naturali ta' valur jew 
żoni pubbliċi protetti, sakemm ma jkunux 
jikkonsistu fi flussi ta' skart jew f'residwi 
forestali (wood rests);
- ma sseħħ l-ebda deforestazzjoni 
minħabba l-produzzjoni ta' bijomassa;
- jiġu mħarsa l-konvenzjonijiet u r-
regolamenti internazzjonali;
- ma jseħħ l-ebda nuqqas ta' ilma 
minħabba l-produzzjoni ta' bijofjuwils.
Kriterji soċjali
Il-kriterji soċjali għall-produzzjoni tal-
bijofjuwils se jinkludu dawn l-elementi li 
ġejjin:
- obbligu li wieħed jirrapporta dwar il-
konsegwenzi soċjali tal-produzzjoni ta' 
materja prima bijoloġika, b'mod 
partikulari fuq il-prezzijiet ta' l-ikel;
- dikjarazzjoni ta' kunsens minn 
rappreżentant tal-komunitajiet/tal-
popolazzjoni lokali. 

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tal-bijomassa tista' twassal għal kwistjonijiet soċjali u ta' bijodiversità serji 
ħafna. Id-direttiva riveduta dwar il-kwalità tal-fjuwil tistimula l-produzzjoni ta' bijomassa 
b'kontenut relattivament baxx ta' gass b'effett serra, iżda barra minn hekk huma neċessarji 
wkoll il-kriterji soċjali u dawk ta' bijodiversità. Is-sistema ta' verifika tipprovdi verifika 
effettiva ta' l-oriġini tal-bijomass sabiex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda telf ta' 
bijodiversità, iżda tagħmilha possibbli wkoll li jkun hemm implimentazzjoni fuq skala kbira. 
Il-kriterji soċjali għandhom ikunu bbażati fuq informazzjoni tajba u kunsens lokali.



PE 392.119v01-00 24/29 PR\676597MT.doc

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Fjuwil għandha żewġ għanijiet. L-ewwel, li 
ttejjeb il-kwalità ta' l-arja billi tnaqqas l-emmissjonijiet, inter alia, tal-kubrit u tal-PACs. It-
tieni għan huwa li tgħin kontra l-bidla fil-klima permezz ta' tnaqqis tal-gassijiet b'effett serra 
mill-fjuwils għat-trasport. It-tieni għan jirrappreżenta deċiżjoni politika notevoli. L-
emmissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra l-ewwel għandhom jitkejlu matul iċ-ċiklu tal-ħajja: il-
fażi ta' l-estrazzjoni u l-produzzjoni, it-trasport u d-distribuzzjoni u l-użu aħħari. Il-pass li 
jmiss huwa t-tnaqqis ta' l-emmissjonijiet. Din hija l-ewwel darba li prodott speċifiku (il-
fjuwil) ingħata mira ta' tnaqqis fuq il-bażi ta' analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja. Huwa interessanti li 
wieħed jinnota li fl-Istati Uniti ta' l-Amerika, l-Istat tal-California kważi fl-istess ħin ħabbar 
inizjattiva simili, li b'riżultat ta' dan ħareġ il-prospett ta' koperazzjoni produttiva ma' l-Istati 
Uniti ta' l-Amerika. Sabiex jippreparaw għal dibattitu politiku, il-koordinaturi fil-Kumitat 
Ambjentali tal-Parlament Ewropew talbu li jsir studju. Dan l-Istudju, L-inklużjoni ta' kriterji 
ta' sostenibilità fid-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Fjuwil, ġie ppublikat fil-bidu ta' Lulju. Fil-5 
ta' Lulju, il-Kumitat ENVI u d-dipartiment għall-politika organizzaw 'workshop' fejn l-esperti 
ddikjaraw l-opinjonijiet tagħhom, filwaqt li l-partijiet interessati kienu mistiedna biex 
jattendu. Madwar 50 persuna ħadu sehem fid-diskussjoni, inklużi rappreżentanti tal-
Kummissjoni, l-ESC, l-Istati Membri, il-Presidenza tal-Kunsill, l-industrija taż-żejt, il-
moviment ambjentali u l-produtturi tal-bijofjuwils. F'dawn l-aħħar xhur, ir-rapporteur 
tagħhkom kellha ħafna taħdidiet, kemm mal-partijiet interessati u kif ukoll ma' l-esperti. 
F'Mejju hija attendiet simpozju f'California dwar dan is-suġġett. Ċerti deċiżjonijiet dwar il-
varjetà ta' l-għażliet, kemm rigward il-kwalità ta' l-arja u kif ukoll rigward il-bidla tal-klima, 
jeħtieġu eluċidazzjoni.

1. Il-kwalità ta' l-Arja

Id-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Fjuwil tistipula standards ġodda għad-dijossidu tal-karbonju u 
għall-idrokarbonji poliċikliċi aromatiċi. Fir-rigward tal-kontenut ta' kubrit tal-fjuwils użati fit-
tbaħħir fl-ilmijiet interni, il-Kummissjoni tipproponi tnaqqis li għandu jiġi implimentat f'żewġ 
stadji: fil-31 ta' Diċembru 2009 għal 300mg/kg u fil-31 ta' Diċmbru 2011 għal 10 mg/kg. Il-
Kummissjoni tiġġustifika dan l-approċċ fuq żewġ stadji permezz ta' referenza għall-konsum 
żejjed ta' enerġija meħtieġ biex jitnaqqas il-kontenut ta' kubrit fil-fjuwils. Madankollu, wieħed 
jista' joġġezzjona għal dan minħabba li l-fjuwil b'livell baxx ta' kubrit jagħmilha possibbli li 
jkun hemm magni tal-vapuri aktar effiċjenti. Il-konsum żejjed ta' l-enerġija fir-raffinerija 
huwa kkumpensat bil-kbir permezz ta' konsum inqas mill-vapuri. Il-magni tal-vapuri aktar 
effiċjenti diġà huma disponibbli.

Il-Kummisssjoni tipproponi li l-kontenut massimu permissibbli ta' idrokarbonji poliċikliċi 
aromatiċi tal-fjuwils għandu jonqos minn 11% għal 8%. Madankollu, l-livell medju fl-UE 
huwa ta' bejn 3% u 4%, filwaqt li s-6% jinqabżu biss f'xi ftit każijiet eċċezzjonali. Tnaqqis 
ulterjuri tal-limitu massimu minn 8% għal 6% għalhekk jista' jinkiseb mingħajr ħafna spejjeż 
żejda.

Il-pressjoni tal-fwar u l-etanol
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Punt ieħor huwa l-pressjoni tal-fwar. Iktar ma tkun għolja l-pressjoni tal-fwar, iktar ikunu 
kbar l-emmissjonijiet tal-Komposti Organiċi Volatili (VOCs). Il-VOCs għandhom irwol 
importanti fil-formazzjoni ta' l-ożonu. B'mod partikulari f'kunizzjonijiet klimatiċi sħan, il-
formazzjoni ta' l-ożonu tista' tkun problema serja għas-saħħa. Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar l-
istrateġija tematika għall-kwalità ta' l-arja, il-Parlament talab approċċ iktar ambizzjuż, 
preċiżament fir-rigward tal-ħsara għas-saħħa kkawżata mill-emmissjonijiet tal-VOCs. Il-
Kummissjoni ma tipproponi l-ebda tnaqqis ulterjuri u tixtieq iżżomm iċ-ċifra ta' 60kPa 
f'kundizzjonijiet klimatiċi Artiċi, sabiex il-karozzi jkunu jistgħu jinxtegħlu f'reġjuni Artiċi. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni fil-fatt tipproponi żieda meta l-etanol jitħallat mal-fjuwil. 
Meta l-etanol jitħallat mal-fjuwil, wieħed mill-effetti sekondarji huwa ż-żieda fil-pressjoni tal-
fwar, li tirriżulta f'aktar emmissjonijiet ta' VOCs fl-atmosfera. Iż-żieda fil-pressjoni tal-fwar 
m'hijiex proporzjonata b'mod dirett mal-kwantità ta' etanol li jkun intuża għat-taħlit. Il-
pressjoni tilħaq il-massimu b'taħlita ta' 5%, u lil'hinn minn din iċ-ċifra terġa' tonqos b'mod 
gradwali. 

Sabiex tagħmel proposta bbilanċjata, ir-rapporteur tagħkom studjat is-sitwazzjoni fl-Istati 
Uniti ta' l-Amerika. Fil-parti l-kbira ta' l-istati fl-Istati Uniti ta' l-Amerika, il-pressjoni tal-fwar 
massima permissibbli hija ferm aktar baxxa, jiġifieri ta' 48 kPa. Ma hemm l-ebda 
dispożizzjoni għal żieda fil-każ ta' taħlit bl-etanol, għalkemm l-istati fejn il-kwalità ta' l-arja 
tippermetti dan, jieħdu vantaġġ minn din il-possibilità. Ma hemm l-ebda ostakli tekniċi biex 
bl-istess mod tiġi imponuta pressjoni tal-fwar aktar baxxa fl-UE. Pressjoni tal-fwar ta' 56 kPa 
hija waħda possibbli. Barra minn hekk, wieħed jista' jsaqsi sa liema punt hija neċessarja l-
eċċezzjoni għall-etanol. Minħabba ż-żieda rapida fil-pressjoni tal-fwar meta titħallat 
proporzjoni żgħira ta' etanol, ikun qed jingħata inċentiv ħażin jekk tiġi permessa żieda fil-
pressjoni tal-fwar meta l-persentaġġ li jitħallat ikun wieħed żgħir biss. F'dak il-każ, il-
kontribuzzjoni żgħira biex jitnaqqsu l-emmissjonijiet ta' gass b'effett serra tkun qed tirriżulta 
fi tnaqqas disproporzjonat tal-kwalità ta' l-arja. Għalhekk, ir-rapporteur tagħkom tipproponi 
deroga limitata ta' 4kPa jekk ta' l-inqas jitħalltu 3 fil-mija ta' bijofjuwils mal-fjuwil.

Proposti
Fi ftit kliem, ir-rapporteur tagħkom tipproponi:

- li jitħaffef it-tnaqqis tal-kubrit mill-fjuwils għat-tbaħħir fl-ilmijiet interni 
- li titnaqqas il-kwantità massima permissibbli ta' PACs
- li jiġi pprojbit l-addittiv dannuż, l-MMT 
- li titnaqqas il-pressjoni tal-fwar u tiġi permessa eċċezzjoni biss jekk jitħalltu bejn 3% u 

10% ta' bijofjuwils.

2. Gassijiet b'effett serra

It-trasport tat-triq jikkawża bejn wieħed u ieħor 20% ta' l-emmissjonijiet ta' gass b'effett serra 
fl-UE. Sabiex jinkiseb tnaqqis ta' CO2 ta' 30% sa l-2020, il-karozzi jridu jsiru ferm aktar 
effiċjenti, iżda l-emmissjonijiet ta' CO2 kkawżati mill-fjuwils ukoll iridu jitnaqqsu. Il-
Kummissjoni tipproponi li l-ewwel jitkejlu l-emmissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u wara, 
bejn l-2011 u l-2020 jitnaqqsu b'1% kull sena. Madwar 85% ta' l-emmissjonijiet ta' gass 
b'effett serra mill-fjuwils iseħħu meta ssir il-kombustjoni fil-karozza u 15% fil-proċess globali 
ta' produzzjoni u raffinar, inklużi t-trasport u d-distribuzzjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni 
biex jitnaqqsu l-emmissjonijiet jistħoqqilha kull appoġġ. Sabiex jinkiseb it-tnaqqis, il-fornituri 
tal-fjuwil jistgħu jagħżlu li jagħmlu l-proċessi ta' estrazzjoni u ta' raffinar aktar effiċjenti 
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sabiex tintuża inqas enerġija biex jinkiseb iż-żejt u biex jinqaleb f'petrol jew f'diżil. Riċerki 
komparattivi, bħal pereżempju dik ta' Kristina Holmgren ta' l-IVL Swedish Environmental 
Research Institute, jindikaw li jeżitu differenzi bejn ir-raffineriji fl-UE - u li ħafna 
opportunitajiet għall-iffrankar ta' l-enerġija għadhom mhux qed jiġu sfruttati. Għażla oħra hija 
l-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' fjuwils alternattivi, bħall-gass naturali, l-idroġenu 
u l-LPG. Naturalment, il-produzzjoni ta' dawn il-fjuwils alternattivi għandha tkun suġġetta 
għall-istess analiżi mill-estrazzjoni sa l-utilizzazzjoni. It-tielet possibilità hija t-taħlit mal-
bijofjuwils. Anki hawn, irid jiġi applikat l-approċċ ta' analiżi mill-estrazzjoni sa l-
utilizzazzjoni, u dan se jwassal għal preferenza ta' bijofjuwils li jkollhom bilanċ ta' gass 
b'effett serra aħjar mill-fjuwils fossili. Din il-proposta tagħti biżżejjed possibilitajiet lill-
fornituri tal-fjuwils sabiex jagħmlu l-għażliet tagħhom stess u jfornu dawk il-fjuwils li 
għandhom bilanċ aħjar ta' karbonju. Il-proposta jistħoqqilha l-appoġġ sħiħ tagħna. 
Madankollu, hemm ftit rimarki li għandhom isiru dwar il-proposta tal-Kummissjoni:

1. Deċiżjoni dwar il-metodu
Il-Kummissjoni tipproponi li l-approċċ ta' analiżi mill-estrazzjoni sa l-utilizzazzjoni jiġi 
determinat permezz tal-proċedura ta' komitoloġija. Minħabba li jridu jittieħdu numru ta' 
deċiżjonijiet politiċi importanti f'dan il-kuntest, il-Parlament irid ikollu d-dritt li jsemma' 
leħnu meta jkunu qed jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar numru ta' linji gwida. Dan jista' jiġi żgurat 
billi jitfasslu linji gwida f'anness ġdid, li wara jkunu jistgħu jitlaħħmu permezz tal-proċedura 
ta' komitoloġija. Dawn il-linji gwida jistgħu, inter alia, jinkludu deċiżjonijiet dwar is-sena 
bażi u l-istandard. 

2. Is-sena bażi u l-istandard
Il-kumpaniji taż-żejt investew b'ammonti differenti fit-titjib ta' l-effiċjenza. Skond il-proposta 
tal-Kummissjoni, kull fornitur għandu jippreżenta data dwar l-emmissjonijiet ta' gass b'effett 
serra, li mbagħad għandhom isiru l-istandard. Dan ikun ifisser li jiġi applikat standard 
differenti għal kull kumpanija, ħaġa li tmur kontra l-loġika tas-suq intern. Dan huwa kuntrarju 
wkoll għas-sens ta' ġustizzja, minħabba li l-kumpaniji li investew ħafna fit-titjib ikollhom 
isofru minħabba li jkollhom jikkonformaw ma' standards aktar stretti minn dawk tal-
kompetituri tagħhom li investew inqas fl-effiċjenza. Sabiex jiġu garantiti l-istess 
kundizzjonijiet għal kulħadd, hemm bżonn ta' standard komuni. Idealment, is-sena bażi 
għandha tkun fil-passat sabiex jiġi żgurat li l-għaġir ma jkunx influwenzat b'mottivi strateġiċi. 
F'dak il-każ, għandu jsir użu mill-istudji eżistenti. Iżda minħabba li hemm ħafna data nieqsa, 
u minħabba li mhux il-fornituri tal-fjuwil u l-produtturi tal-bijofjuwil kollha jaqblu b'mod ċar
ma' dawn ir-riżultati, ikun aħjar jekk is-sena bażi tkun fil-futur, jiġifieri kemm jista' jkun 
malajr wara l-adozzjoni ta' din id-direttiva. B'dan il-mod, kull fornitur jista' u jkollu 
jippreżenta d-data.

3. Il-mira
Il-mira proposta hija ta' 1% kull sena. Sabiex jinkiseb dan il-livell ta' ambizzjoni, l-esperti 
jgħidu li hemm bżonn ta' sforz konsiderevoli, iżda dan ovvjament jiddependi ħafna fuq il-punt 
ta' tluq jew l-istandard bażiku. Naturalment, il-mistoqsija hija kif se jintgħażel l-istandard 
mid-data fornuta mill-produtturi tal-fjuwil. Ċertament, wieħed ta’ min jirrakkomanda li la 
jittieħed l-iktar standard baxx, u l-anqas dak medju. Sabiex jiġi żgurat livell adegwat ta' 
ambizzjoni, l-għażla ovvja hija li jittieħed approċċ ta' 'top-runner': f'dan il-każ, l-aħjar 
kumpanija (jew, pereżempju, il-medja ta' l-aħjar tliet kumpaniji) tistabbilixxi l-istandard 
għall-bqija. Iżda wieħed irid jirrimarka li hemm nuqqas wieħed jekk isir dan. X'aktarx li l-



PR\676597MT.doc 27/29 PE 392.119v01-00

MT

aħjar kumpanija se tkun qed topera b'żejt ħafif, minħabba li dan jirrikjedi inqas ipproċessar u 
raffinar. Jekk l-aqwa kumpanija twaqqaf l-istandard, dan jagħti inċentiv b'saħħtu lill-fornituri 
tal-fjuwil Ewropej kollha, jew saħansitra ġġiegħelhom, bl-istess mod biex jużaw żejt kemm 
jista' jkun ħafif. Dan ikun ifisser żieda fil-prezz taż-żejt ħafif u jwassal biex iż-żejt tqil jispiċċa 
f'pajjiż bħaċ-Ċina u l-Indja. Iżda dan mhux neċessarjament ikun aħjar għall-emmissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett serra madwar id-dinja: l-emmissjonijiet ikunu sempliċement ġew irrilokati 
minn kumpaniji Ewropej għal kumpaniji oħra. Sabiex jiġi żgurat li jinkiseb tnaqqis ġenwin, 
jaf ikun hemm bżonn li jiġu introdotti żewġ standards: wieħed għaż-żejt tqil u l-ieħor għaż-
żejt ħafif. Madankollu, il-bżonn għal dan jista' jiġi aċċertat biss fuq il-bażi ta' data dwar l-
emmissjonijiet proprja mill-produtturi tal-fjuwils. Barra minn hekk, it-tnaqqis propost ta' 1% 
kull sena se jkun diffiċli li jiġi infurzat. Tnaqqis ta' 2% kull sentejn ikun aktar faċli u jwassal 
għall-istess tnaqqis ta' emmissjoni sa l-2020.

4. Il-katina kollha
Il-proposta tal-Kummissjoni ssemmi b'mod speċifiku l-approċċ Well to Wheel (mill-
estrazzjoni sa l-utilizzazzjoni). Dan ifisser li jiġu meqjusa l-emmissjonijiet tul il-katina kollha. 
Għall-fjuwils fossili, il-katina tinkludi l-estrazzjoni taż-żejt, l-ivvampjar, l-ipproċessar tal-
bidu, it-trasport, ir-raffinar, id-distribuzzjoni u l-emmissjoni meta sseħħ il-kombustjoni fil-
magna. Għall-bijofjuwils tapplika l-istess ħaġa, iżda hawn l-enfażi x'aktarx tkun fuq l-użu tal-
materja prima għall-produzzjoni (bħal fertilizzanti artifiċjali) u fuq il-bidliet fl-użu ta' l-art.

L-anness jelenka dawn il-kriterji b'mod li jagħmilhom applikabbli għaż-żejt, għall-gass, għall-
idroġenu u għall-bijofjuwils. Bħala alternattiva, jista' jiġi definit metodu differenti għal kull 
bijofjuwil, iżda l-approċċ imsemmi hawn fuq jiggarantixxi li l-metodu jkun newtrali mil-lat 
teknoloġiku u li ma jkun hemm l-ebda inċentiv moħbi għal xi wieħed mill-fjuwils. Il-fornitur 
tal-fjuwil jista' jiddeċiedi huwa stess dwar l-aħjar għażla għalih.

5. Qasam ta’ applikazzjoni
Il-proposta tal-Kummissjoni ma tirreferix għall-idroġenu. Madankollu, huwa importanti li l-
fornituri tal-fjuwils jingħatawlhom l-aħjar għażliet u ma jiġix appoġġjat biss l-użu tal-
bijofjuwils. Għalhekk hemm bżonn li jiġi emendat l-Artikolu 2 li jiddefinixxi l-qasam ta' 
applikazzjoni.

Wieħed mill-punti diffiċli huwa l-elettriku. Ovvjament ikun tajjeb jekk il-karozzi jkunu 
jaħdmu fuq elettriku prodott b'mod sostenibbli. Ċerti produtturi tal-karozzi jipprevedu ż-żieda 
ta' karozzi li jistgħu jiġu pplaggjati (plug-in cars) li l-batteriji tagħhom jerġgħu jiġu ċċarġjati 
d-dar. F'ħafna każijiet, il-fornituri attwali tal-fjuwils m'humiex involuti f'dan. L-inklużjoni ta' 
l-elettriku fil-qasam ta' applikazzjoni fil-prinċipju hija xi ħaġa mixtieqa, iżda l-fornituri tal-
fjuwils, ġeneralment ma jfornux elettriku. Din il-problema tista' tingħeleb b'sistema ta' 
skambju, iżda din is-sistema terġa' tikkomplika d-direttiva.

6. Il-kriterji ta' sostenibilità
Anki jekk il-fornituri tal-fjuwils għandhom diversi modi kif jikkonformaw ma' l-obbligi ta' 
tnaqqis, wieħed ma jistax jinnega li dan l-objettiv joħloq inċentiv qawwi għall-użu tal-
bijofjuwils. F'dan ir-rigward, huwa ovvju li t-taħlit ta' fjuwils ma' bijofjuwils li, fuq il-bażi ta' 
analiżi mill-estrazzjoni sa l-utilizzazzjoni, jipproduċu saħansitra iktar gassijiet b'effett serra 
jew ftit li xejn inqas, se jagħti riżultati skarsi. Għalhekk, l-inklużjoni tal-kriterja li tistipola 
b'mod espliċitu rekwiżit minimu rigward ir-rendiment ta' gass b'effett serra m'hijiex 
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neċessarja: m'hemm l-ebda raġuni għaliex il-fornituri tal-fjuwils għandhom jużaw il-
bijofjuwils għat-taħlit li l-effiċjenza tad-dijossidu tal-karbonju tagħhom hija fqira.

Fir-rigward tal-kriterji ta' sostenibilità hija kwistjoni differenti. Hemm tħassib ġustifikat dwar 
l-impatt ta' l-użu fuq skala kbira tal-bijofjuwils fuq il-bijodiversità, fuq l-ambjent u fuq ir-
relazzjonijiet soċjali. M'huwiex faċli li jitfasslu kriterji li jakkordaw ma' dawn ir-regoli ta' l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Ċerti pajjiżi Ewropej diġà għamlu l-ewwel pass. Fuq 
il-bażi tal-pożizzjonijiet tar-Renju Unit, tal-Ġermanja u ta' l-Olanda, jew għall-inqas il-
pożizzjonijiet proviżorji tagħhom, l-Anness [VIb] jelenka numru ta' kriterji li jittrattaw it-
tħassib dwar il-bijofjuwils. Fil-każ tal-kriterji soċjali, ir-reazzjoni primarjament taqa' f'obbligu 
ta' monitoraġġ ta' l-impatt soċjali u l-kisba tal-kunsens tal-popolazzjoni lokali. Fil-każ tal-
bijodiversità, it-tħassib jinkludi l-użu ta' l-ilma u l-viċinanza ta' żoni ta' interess naturali.

7. Il-kompatibilità ma' leġiżlazzjonijiet oħra: L-ETS u l-objettiv tal-bijofjuwils
Hemm ħafna diskussjoni dwar il-kompatibilità ma' leġiżlazzjonijiet u inizjattivi oħra. Il-
Kunsill Ewropew qabel dwar objettiv li jorbot ta' taħlita ta' bijofjuwils miżjuda ta' 10% 
b'żewġ kundizzjonijiet. Il-bijofjuwils għandhom ikunu sostenibbli, u t-teknoloġija tat-2 
ġenerazzjoni trid tkun żviluppata biżżejjed. Huwa ovvju li l-objettivi ta' sostenibilità fl-anness 
ta' din id-direttiva jridu jkunu kompatibbli mal-kundizzjoni ġenerali għas-sostenibilità 
fformulata mill-Kunsill. Attwalment il-Kummissjoni qed tfassal il-kriterji. Fi stadju aktar tard, 
jista' jkun possibbli li fl-Anness VIb tiddaħħal referenza għal lista stabbilita ta' kriterji.

Hemm aspett ieħor ta' kompatibilità, jiġifieri dak relatat ma' l-iskambju tal-kwoti ta' l-
emmissjonijiet. Ir-raffineriji jaqgħu taħt is-sistema ta' l-ETS u għandhom jirrapportaw l-
emmissjonijiet tagħhom u jridu jixtru drittijiet addizzjonali jekk jipproduċu aktar minn dak li 
diġà għandhom dritt għalih. Skond ċerti kummentaturi, dan jipprovdi garanzija biżżejjed li r-
raffinaturi se jaġixxu b'mod responsabbli fl-emmissjonijiet tad-dijossidu ta' karbonju 
tagħhom, u dan ifisser li r-raffineriji mhux se jkollhom bżonn jippreżentaw rapporti 
obbligatorji. Min-naħa l-oħra, hemm min hu tal-fehma li l-ETS tipprovdi biss inċentiv biex 
jitnaqqas id-dijossidu tal-karbonju u ma timponi l-ebda obbligu assolut. Wara kollox, il-
kumpaniji taż-żejt jistgħu jiddeċiedu li jixtru d-drittijiet ta' l-emmissjoni fuq is-suq 
kummerċjali. Kemm l-ETS u kif ukoll id-direttiva li attwalment qed tiġi kkunsidrata 
jipprovdu inċenetivi: l-ebda waħda minnhom ma timponi rekwiżit biex titjieb l-efiċjenza fir-
raffineriji. Fi kliem ieħor, huma jsaħħu lil xulxin u għall-inqas m'humiex konfliġġenti.

8. Konklużjoni
L-emendi tar-rapporteur tagħkom huma mfassla biex jiżguraw flessibilità massima, 
kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd u objettivi ambizzjużi iżda responsabbli. Barra minn 
hekk, huwa importanti li d-direttiva tkun newtrali mil-lat ta' teknoloġija fis-sens li m'għandiex 
tipprovdi inċentivi żejda għal fjuwil jew teknoloġija partikulari. Fi ftit kliem, dan jinvolvi l-
emendi proposti li ġejjin:

- Anness VIa: linji gwida għal metodi ta' kejl, inkluża l-possibilità li jintużaw valuri 
standard (valuri definiti minn qabel), approċċ ta' 'top-runner' u, jekk ikun hemm 
bżonn, standards differenti għal żejt ħafif u għal żejt tqil

- Anness VIb: il-kriterji ta' sostenibilità: il-bijodiversità u l-obbligi soċjali
- estensjoni tal-qasam ta' applikazzjoni tad-direttiva: huwa possibbli li jintuża l-

idroġenu biex jitnaqqas is-CO2
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- flessibilità akbar: tnaqqis ta' l-emmissjonijiet ta' 2% kull sentejn sa u inkluża s-sena 
2020 minflok 1% kull sena

- garanziji ta' sostenibilità fl-Artikolu 7c ġdid.


