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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta ta’ emenda tad-Direttiva li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar 
tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku għandha impatt konsiderevoli fuq is-settur 
primarju.

Min-naħa l-waħda tibdel is-sistema tat-tassassjoni tal-enerġija użata fis-settur agrikolu. 
Minkejja li żżomm il-possibilità mogħtija lill-Istati Membri li jintroduċu eżenzjonijiet fiskali 
(saħansitra tapplika livell ta’ tassassjoni ta’ 0 fil-mija) jew tnaqqis bħal fil-każ tad-direttiva 
attwali, din il-possibilità hi marbuta biss mal-enerġija u tinkludi rekwiżiti tal-effiċjenza 
enerġetika (l-Artikolu 15(3)). Il-fatt li tagħti lok li jiġi applikat tnaqqis fit-tassassjoni, 
pereżempju, tad-diesel għall-użu agrikolu fil-kuntest attwali ta’ tnaqqis fil-profitti agrikoli u 
ż-żieda tal-ispejjeż fissi tal-produzzjoni (meta l-ispejjeż għall-enerġija, minħabba ż-żieda fil-
prezz taż-żejt u tal-enerġija jistgħu jaslu biex ikunu 30 % tal-ispejjeż fissi) huwa aħbar tajba 
għall-vijabbiltà tal-operazzjonijiet Ewropej minħabba li ma jeżistux alternattivi għall-użu tad-
diesel fit-tagħmir agrikolu. Madankollu, ir-rabta ta’ dawn il-benefiċċji fiskali ma’ politiki tal-
effiċjenza enerġetika bl-għan li jonqsu dawn l-ispejjeż fissi tippresupponi taxxi flessibbli 
biżżejjed, inkorporati fi strateġiji statali mfassla mas-settur u mifhuma tul ċiklu ta’ snin twil 
biżżejjed li ma joħloqx piż addizzjonali li jnaqqas is-sostenibilità ekonomika tal-produtturi 
tagħna li diġà huma limitati bl-eżiġenzi tal-politiki transversali tal-Politika Agrikola Komuni.

Il-proposta ta’ emenda tad-Direttiva 2003/96 tinkorpora eżenzjoni mit-taxxa relatata mas-CO2
għal setturi speċifiċi meqjusa li huma suxxettibbli għar-riskju ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet 
tal-karbonju skont l-Artikolu 10a(13) tad-Direttiva 2003/87, setturi li l-agrikoltura ma 
tagħmilx parti minnhom.  Fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "pjan direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-2050", ġew rikonoxxuti 
r-riskji tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju fl-agrikoltura, u għaldaqstant il-
Kummissjoni għandha tkun imħeġġa li, b’mod parallel mad-Direttiva 2003/96, temenda d-
Direttiva 2003/87 sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva u 
tinkorpora l-agrikoltura mas-setturi li għalihom japplika dan il-benefiċċju fiskali biex ikun 
żgurat li, bħalma tirrikonoxxi l-Kummissjoni fil-punt 3.2 tal-Komunikazzjoni tagħha dwar din 
il-proposta, is-setturi jew subsetturi kollha esposti għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju jiġu trattati l-istess fid-Direttiva 2003/96.

Rigward il-bijomassa, il-proposta ta’ modifika tad-Direttiva 2003/96 ittejjeb it-trattament 
fiskali sakemm il-kapaċità enerġetika tagħha tkun iżgħar mill-volum, u b’hekk tintemm id-
diskriminazzjoni fiskali kontriha fil-konfront tal-fjuwils fossili. Dan il-fatt jitlob li jsir appell 
meħtieġ dwar ir-rwol importanti li għandha jkollha l-bijomassa fil-konfigurazzjoni tat-taħlita 
enerġetika tal-Istati Membri mhux biss għax hi enerġija mhux fossili iżda wkoll għax il-
produzzjoni tagħha sservi biex tassorbi l-karbonju. Rigward il-fiskalità, anke jekk mhux fil-
kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2003/96, jeħtieġ isir appell għal armonizzazzjoni tad-
diverġenzi kbar fil-VAT li japplikaw l-Istati Membri differenti fir-rigward tal-bijomassa 
(b’mod speċjali l-Istati konfinali) biex jevitaw il-possibilità ta’ "effett ta’ fruntiera" fl-iżvilupp 
tal-bijomassa bejn ir-reġjuni u l-pajjiżi differenti tal-Komunità.

Fl-aħħar nett, nitlob li l-Parlament Ewropew jiġi inkluż mal-istituzzjonijiet li jridu jiġu 
infurmati mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tagħha fil-ħames snin wara d-dħul fis-seħħ 
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tad-Direttiva u jqis pożittivament l-inkorporazzjoni ta’ perjodu tranżitorju sal-2023 għall-
applikazzjoni totali tal-bidliet introdotti fid-Direttiva attwali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Artikolu 15(3) tad-
Direttiva 2003/96/KE jippermetti lill-Istati 
Membri japplikaw għax-xogħlijiet tal-
agrikoltura, l-ortikoltura u l-pixxikoltura 
kif ukoll għall-forestrija mhux biss id-
dispożizzjoijiet ġenerali applikabbli għan-
negozji iżda wkoll livell ta’ tassazzjoni li 
jinżel għal żero. Eżami ta’ dik l-għażla 
wera li safejn hija kkonċernata t-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija, iż-żamma tagħha tkun kontra l-
objettivi tal-politika usa’ tal-Unjoni 
sakemm ma tkunx marbuta ma’ kontraparti 
li tiżgura l-avvanzi fil-qasam tal-effiċjenza 
tal-enerġija. Fir-rigward tat-tassazzjoni 
relatata mas-CO2 it-trattament tas-setturi 
kkonċernati għandu jkun allinjat mar-
regoli li japplikaw għas-setturi 
industrijali.

(20) L-Artikolu 15(3) tad-Direttiva 
2003/96/KE jippermetti lill-Istati Membri 
japplikaw għax-xogħlijiet tal-agrikoltura, l-
ortikoltura u l-pixxikoltura kif ukoll għall-
forestrija mhux biss id-dispożizzjoijiet 
ġenerali applikabbli għan-negozji iżda 
wkoll livell ta’ tassazzjoni li jinżel għal 
żero, bl-għan li tkun żgurata l-vijabbiltà 
ekonomika ta’ dawn l-operazzjonijiet 
agrikoli li diġà naqset minħabba l-ħafna 
eżiġenzi soċjali, fitosanitarja u ambjentali 
li mhumiex kompensati biżżejjed mis-suq. 
Minkejja dan, eżami ta’ dik l-għażla wera 
li safejn hija kkonċernata t-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija, iż-żamma 
tagħha tkun kontra l-objettivi tal-politika 
usa’ tal-Unjoni sakemm ma tkunx marbuta 
ma’ kontraparti li tiżgura l-avvanzi fil-
qasam tal-effiċjenza tal-enerġija, u fl-istess 
waqt toħloq, f'terminu ta’ żmien medju, 
tnaqqis fl-ispejjeż fissi tal-produzzjoni 
f’dawn is-setturi. Dan il-progress fl-
effiċjenza enerġetika għandu jiġi mifhum 
tul ċiklu ta’ snin twil biżżejjed u għandu 
jkun sottomess għall-ippjanar u għall-
kontroll ta’ entitajiet pubbliċi. Fir-rigward 
tat-tassazzjoni relatata mas-CO2 it-
trattament tas-setturi kkonċernati għandu 
jqis il-kapaċità ta’ qbid u ħżin tal-
karbonju, kif ukoll ir-riskju ta’ 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju 
għal kull wieħed mis-setturi u s-subsetturi 
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msemmija.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa diġà huma suġġetti għal sensiela ta’ rekwiżiti ta’ konċiljazzjoni bejn il-produzzjoni 
u s-sostenibilità ambjentali, b’mod kontrollat u sanzjonabbli mal-kondizzjonalità tal-PAK, kif 
ukoll iż-żieda fil-prezzijiet tad-diesel agrikolu. 
Għaldaqstant, nappoġġaw mezzi li jrawmu l-iffrankar enerġetiku sakemm dawn ma 
jaffettwawx il-vijabilità u jqisu l-kundizzjonijiet li huma suġġetti għalihom il-bdiewa.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) billi l-bijomassa hi settur strateġiku 
kemm għall-konfigurazzjoni tat-taħlita 
enerġetika ġejjiena tal-Istati Membri kif 
ukoll għall-konfigurazzjoni tal-istrateġiji 
lejn soċjetà b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju minħabba li l-produzzjoni 
tagħha tassorbi l-karbonju, jeħtieġ li l-
Istati Membri kollha japplikaw taxxa 
ġenerali simili, inkluża l-VAT, minħabba 
r-riskju li jinħoloq effett ta’ fruntiera bejn 
l-Istati Membri jew saħansitra żvilupp 
inugwali tal-bijomassa bejniethom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva għandha l-għan li ttejjeb it-tassassjoni enerġetika tal-bijomassa meta 
mqabbla ma’ prodotti enerġetiċi oħra fir-rigward tal-potenzjal kalorifiku tagħha. 
Madankollu, kull Stat Membru japplika tipi ta’ VAT differenti ħafna fir-rigward tal-
bijomassa. Xi Stati japplikaw tip ta’ tassassjoni mnaqqsa jew imnaqqsa ħafna, filwaqt li oħra 
japplikaw tip ġenerali; dan jagħti lok għal differenzi enormi li jistgħu joħolqu effetti ta' 
fruntiera fl-użu tal-bijomassa, u dan jista' jkun ta' dannu għall-potenzjal tal-bijomassa bħala 
parti mit-taħlita enerġetika tal-Istati Membri.
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-Istati Membri għandhom jitħeġġu 
joffru trattament fiskali favorevoli lill-
konsum ta’ bijofjuwils tat-tieni 
ġenerazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tagħti l-ogħla prijorità lir-riċerka dwar 
bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni bl-għan 
li ttejjeb l-effiċjenza u l-effikaċja għan-
nefqa tagħhom, kif ukoll iżżid 
sostanzjalment il-finanzjament tar-
Riċerka u l-Iżvilupp.

Or. es

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Kull ħames snin, u għall-ewwel darba 
sa qabel tmiem l-2015, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, billi 
teżamina b’mod partikolari l-livell minimu 
tat-tassazzjoni relatata mas-CO2 fid-dawl 
tal-evoluzzjoni tal-prezz tas-suq fl-UE tal-
kwoti tal-emissjonijiet, l-impatt tal-
innovazzjoni u tal-iżviluppi teknoloġiċi u l-
ġustifikazzjoni għall-eżenzjonijiet u t-
tnaqqis stabbiliti f’din id-Direttiva, inkluż 
għall-fjuwil użat għall-finijiet tan-
navigazzjoni bl-ajru u bil-baħar. Il-lista ta' 
setturi jew subsetturi li huma meqjusin 
esposti għal riskju sinifikanti ta' 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju 
għandha tkun irriveduta b'mod regolari, 
b'mod partikolari billi jingħata kas tad-
disponibbiltà tal-evidenza li titfaċċa.

(28) Kull tliet snin, u għall-ewwel darba sa 
qabel tmiem l-2015, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, billi teżamina b’mod 
partikolari l-livell minimu tat-tassazzjoni 
relatata mas-CO2 fid-dawl tal-evoluzzjoni 
tal-prezz tas-suq fl-UE tal-kwoti tal-
emissjonijiet, l-impatt tal-innovazzjoni u 
tal-iżviluppi teknoloġiċi u l-ġustifikazzjoni 
għall-eżenzjonijiet u t-tnaqqis stabbiliti 
f’din id-Direttiva, inkluż għall-fjuwil użat 
għall-finijiet tan-navigazzjoni bl-ajru u bil-
baħar. Il-lista ta' setturi jew subsetturi li 
huma meqjusin esposti għal riskju 
sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet 
tal-karbonju għandha tkun irriveduta b'mod 
regolari, billi jingħata kas tad-disponibbiltà 
tal-evidenza li titfaċċa. Il-Kummissjoni 
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għandha teżamina, b’mod partikolari, ir-
riskju ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-
karbonju fis-settur tal-agrikoltura u, jekk 
ikun xieraq, mhux aktar minn sitt xhur 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva attwali, 
tippreżenta lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew proposta biex tkun estiża kif 
jixraq il-lista tas-setturi esposti għal riskju 
sinifikanti ta’ rilokazzjoni tal-emissjonijiet 
tal-karbonju.

Or. es

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-definizzjoni ta' bijomassa użata f'din 
id-Direttiva hi bla ħsara għall-użu ta' 
definizzjoni differenti fil-leġislazzjoni 
nazzjonali meta l-finijiet ikunu differenti 
minn dak ta’ din id-Direttiva.

Or. es

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Il-paragrafu 3 għandu jiġi ssostitwit 
b’dan li ġej: “3.

b) Il-paragrafu 3 għandu jiġi ssostitwit 
b’dan li ġej: “3.

«3. L-Istati Membri jistgħu japplikaw livell 
ta’ tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija ’l isfel sa żero fuq il-konsum tal-

«3. L-Istati Membri jistgħu japplikaw livell 
ta’ tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija ’l isfel sa żero fuq il-konsum tal-
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prodotti tal-enerġija u l-elettriku użati 
għall-agrikoltura, l-ortikultura, xogħlijiet 
akwakulturali u fil-forestrija. Il-
benefiċjarji għandhom ikunu soġġetti għal 
arranġamenti li jridu jwasslu għal 
effiċjenza akbar tal-enerġija ekwivalenti 
b’mod wiesa’ għal dawk li setgħu inkisbu 
kieku r-rati minimi standard tal-Unjoni 
kienu ġew osservati.”

prodotti tal-enerġija u l-elettriku użati 
għall-agrikoltura, l-ortikultura, xogħlijiet 
akwakulturali u fil-forestrija. L-Istati 
Membri flimkien mal-benefiċjarji
għandhom joħolqu strateġiji speċifiċi li 
jridu jwasslu għal effiċjenza akbar tal-
enerġija ekwivalenti b’mod wiesa’ għal 
dawk li setgħu inkisbu kieku r-rati minimi 
standard tal-Unjoni kienu ġew osservati.”

Or. es

Ġustifikazzjoni

Importanti li l-ħidma fl-effiċjenza enerġetika li qed tintalab bħala kontroparti ta’ trattament 
fiskali aħjar tkun ikkoordinata mal-Istati fi strateġiji speċifiċi u b’kollaborazzjoni mas-settur, 
li tkun tinkorpora perjodu suffiċjenti ta’ żmien li jippermetti ċerta flessibilità u jiffaċilita 
biżżejjed investiment li jipproduċi ffrankar enerġetiku reali li ma jkunx possibbli mingħajr l-
appoġġ pubbliku u investimenti annwali. 

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Portugall jista’ japplika livelli ta’ 
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija 
fuq prodotti tal-enerġija u l-elettriku 
kkunsmati fir-Reġjuni Awtonomi tal-
Ażores u Madejra li huma inqas mil-livelli 
minimi ta’ tassazzjoni kif stabbilit f’din id-
Direttiva sabiex jikkumpensa għall-ispejjeż 
tat-trasport magħmula minħabba n-natura 
insulari u dispersa ta’ dawn ir-reġjuni.

3. Spanja u l-Portugall jistgħu japplikaw
livelli ta’ tassazzjoni tal-konsum ġenerali 
tal-enerġija fuq prodotti tal-enerġija u l-
elettriku kkunsmati rispettivament fil-
Komunitajiet Awtonomi tal-Gżejjer 
Kanarji u l-Gżejjer Baleariċi, u fir-
Reġjuni Awtonomi tal-Ażores u Madejra li 
huma inqas mil-livelli minimi ta’ 
tassazzjoni kif stabbilit f’din id-Direttiva 
sabiex jikkumpensa għall-ispejjeż tat-
trasport magħmula minħabba n-natura 
insulari u dispersa ta’ dawn ir-reġjuni. 

Or. es
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Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull ħames snin, u għall-ewwel darba 
qabel tmiem l-2015, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Kunsill rapport 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u, 
fejn ikun xieraq, proposta biex tiġi 
mmodifikata.

Kull tliet snin, u għall-ewwel darba qabel 
tmiem l-2015, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva u, fejn ikun xieraq, 
proposta biex tiġi mmodifikata.

Or. es

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe każ, il-lista ta' setturi jew 
subsetturi li huma meqjusin esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju għall-finijiet tal-
Artikolu 14a ta' din id-Direttiva għandha 
tkun irriveduta b'mod regolari, b'mod 
partikolari billi jingħata kas tad-
disponibbiltà tal-evidenza li titfaċċa."

Fi kwalunkwe każ, il-lista ta' setturi jew 
subsetturi li huma meqjusin esposti għal 
riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju għall-finijiet tal-
Artikolu 14a ta' din id-Direttiva għandha 
tkun irriveduta b'mod regolari, filwaqt li l-
ewwel rieżami għandu jsir mhux aktar 
minn sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva, b'mod partikolari billi jingħata 
kas tad-disponibbiltà tal-evidenza li 
titfaċċa.”

Or. es


