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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Tradizzjonalment, it-taxxi fuq l-enerġija ġew imposti għal diversi raġunijiet, b’mod 
partikolari biex jiżdied id-dħul u biex tkun influwenzata l-imġiba tal-konsumaturi lejn użu 
aktar effiċjenti tal-enerġija u lejn sorsi tal-enerġija aktar nodfa.

L-Istati Membri kollha tal-UE jimponu taxxi fuq l-enerġija, u dawn huma sa ċertu punt 
armonizzati fuq il-livell tal-UE. Wieħed mill-għanijiet speċifiċi tad-Direttiva dwar it-
Tassazzjoni tal-Enerġija (ETD) tal-2003 li hija attwalment fis-seħħ kien li jipprevjeni 
distorsjonijiet fil-kompetizzjoni fis-settur tal-enerġija fis-suq intern.

Minn meta ġiet adottata l-ETD, il-qafas bażiku tal-politika nbidel radikalment (Kunsill 
Ewropew ta' Marzu 2008;  Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, 
Novembru / Diċembru 2010 f'Kankun). Fl-oqsma tal-enerġija u tat-tibdil fil-klima, ġew 
definiti objettivi politiċi konkreti u ambizzjużi għall-perjodu sal-2020.

L-abbozz ta' proposta tal-Kummissjoni jipprova jirrikonċilja erba' oqsma differenti tat-tibdil 
tal-klima, l-effikaċità tal-enerġija, is-suq intern u l-promozzjoni tat-tkabbir u tal-impjiegi.

Il-Kummissjoni tissuġġerixxi li t-tassazzjoni futura tinqasam f'żewġ komponenti: waħda 
abbażi tal-kontenut tas-CO2 u l-oħra abbażi tal-kontenut tal-enerġija.

Fil-kuntest tad-diskussjonijiet attwali dwar sistema futura possibbli ta' riżorsi proprji ġodda 
għall-UE 1, il-proposta tal-Kummissjoni ssir aktar importanti mill-aspett baġitarju, peress li t-
taxxa tas-CO2 possibbli, tista' tintuża parzjalment għal dawn ir-riżorsi proprji futuri. Flimkien 
ma' din il-konnessjoni mal-baġit tal-UE, ir-rapporteur tikkunsidra wkoll li huwa importanti li 
jitqies l-impatt soċjali tal-proposta tal-Kummissjoni.

                                               
1 COM(2011)500; Kunċett ta' riforma "Europe for Growth", Pubblikaturi Alain Lamassoure, Jutta Haug, Guy 
Verhofstadt
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-
kumitat responsabbli, jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) It-tassazzjoni relatata mas-CO2 tista' 
titqies ukoll bħala element possibbli ta' 
sistema futura tar-riżorsi proprji għall-
baġit tal-Unjoni Ewropea bl-għan li 
jitnaqqsu l-kontribuzzjonijiet tal-Istati 
Membri u jsir kontribut għall-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima.   

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-miri oriġinali tat-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej kien diġà li l-
Unjoni tkun finanzjata biss mir-riżorsi proprji. L-użu ta' parti mit-tassazzjoni relatata mas-
CO2, flimkien ma' komponent ieħor possibbli, jista' jkun konformi ma' din il-bażi legali. 

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Eżenzjonijiet jew tnaqqis għall-
benefiċċju tad-djar u organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti bħala ddedikati għall-benesseri 
soċjali jistgħu jifformaw parti minn miżuri 
soċjali ddefiniti mill-Istati Membri. Il-
possibbiltà li jkunu applikati tali 
eżenzjonijiet jew tnaqqis għandha, għal 
raġunijiet ta’ trattament ugwali bejn is-
sorsi tal-enerġija, tkun estiża għall-prodotti 
tal-enerġija kollha użati bħala fjuwils tat-
tisħin u l-elettriku. Sabiex ikun żgurat li l-
impatt tagħhom fuq is-suq intern jibqa’ 

(17) Eżenzjonijiet jew tnaqqis għall-
benefiċċju tad-djar b'introjtu baxx u 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti bħala 
ddedikati għall-benesseri soċjali jistgħu 
jifformaw parti minn miżuri soċjali 
ddefiniti mill-Istati Membri. Il-possibbiltà 
li jkunu applikati tali eżenzjonijiet jew 
tnaqqis għandha, għal raġunijiet ta’ 
trattament ugwali bejn is-sorsi tal-enerġija, 
tkun estiża għall-prodotti tal-enerġija 
kollha użati bħala fjuwils tat-tisħin,
elettriku u fjuwil tal-magni. Sabiex ikun 
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limitat, tali eżenzjoniiet u tnaqqis 
għandhom ikunu applikati biss għal 
attivitajiet mhux tan-negozju.

żgurat li l-impatt tagħhom fuq is-suq intern 
jibqa’ limitat, tali eżenzjoniiet u tnaqqis 
għandhom ikunu applikati biss għal 
attivitajiet mhux tan-negozju.

Ġustifikazzjoni

F'termini tal-introjtu disponibbli, it-tassazzjoni futura proposta fuq is-sorsi tal-enerġija se 
timponi piż sproporzjonalment għoli fuq id-djar b'introjtu baxx meta mqabbla ma' dawk 
b'introjtu medju u għoli. Jidher li hu xieraq, fid-dawl tal-bżonnijiet ta' mobbiltà professjonali 
u privati , li l-possibiltà tal-eżenzjonijiet fiskali tkun estiża għall-fjuwils.

Emenda 3

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-Parlament 
Ewropew u 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. Il-
Kummissjoni għandha wkoll tissorvelja s-
suq sabiex tiżgura t-trasparenza tas-suq 
enerġetiku u li l-konsumaturi ma 
jintlaqtux ħażin minn abbużi fis-suq.

Ġustifikazzjoni
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It-tassazzjoni relatata mas-CO2 jista' jkollha riperkussjonijiet ambjentali u fiskali estensivi fi 
ħdan l-Unjoni, għalhekk l-obbligu ta' rappurtar għandu jinkludi lill-Parlament. Sabiex tkun 
tista' tingħata gwida  politika, il-perjodu tar-rappurtar għandu jitqassar.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt a – punt i
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) prodotti tal-enerġija użati bħala fjuwil 
tat-tisħin u l-elettriku jekk użat mid-djar 
u/jew mill-organizzazzjonijiet 
irrikonoxxuti bħala ddedikati għall-
benesseri soċjali mill-Istat Membru 
kkonċernat. Fil-każ ta’ tali 
organizzazzjonijiet irrikonoxxuti bħala 
ddedikati għall-benesseri soċjali, l-Istati 
Membri għandhom jirrestrinġu l-eżenzjoni 
jew it-tnaqqis għal użu għall-finijiet ta’ 
attivitajiet mhux tan-negozju. Meta jsir użu 
mħallat, it-tassazzjoni għandha tapplika bi 
proporzjon għal kull tip ta’ użu. Jekk użu 
huwa insinifikanti, dan jista’ jkun ittrattat 
bħala żero;

(h) prodotti tal-enerġija użati bħala fjuwil 
tat-tisħin, elettriku u fjuwil tal-magni, 
b'mod partikolari jekk użati mid-djar 
b'introjtu baxx u/jew mill-
organizzazzjonijiet irrikonoxxuti bħala 
ddedikati għall-benesseri soċjali mill-Istat 
Membru kkonċernat. Fil-każ ta’ tali 
organizzazzjonijiet irrikonoxxuti bħala 
ddedikati għall-benesseri soċjali, l-Istati 
Membri għandhom jirrestrinġu l-eżenzjoni 
jew it-tnaqqis għal użu għall-finijiet ta’ 
attivitajiet mhux tan-negozju. Meta jsir użu 
mħallat, it-tassazzjoni għandha tapplika bi 
proporzjon għal kull tip ta’ użu. Jekk użu 
huwa insinifikanti, dan jista’ jkun ittrattat 
bħala żero;

Ġustifikazzjoni

F'termini tal-introjtu disponibbli, it-tassazzjoni futura proposta fuq is-sorsi tal-enerġija se 
timponi piż sproporzjonalment għoli fuq id-djar b'introjtu baxx meta mqabbla ma' dawk 
b'introjtu medju u għoli. Jidher li hu xieraq, fid-dawl tal-bżonnijiet ta' mobbiltà professjonali 
u privati , li l-possibiltà tal-eżenzjonijiet fiskali tkun estiża għall-fjuwils.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Negozju li juża l-enerġija b’mod intensiv’ 
għandha tfisser entità tan-negozju, kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, fejn ix-xiri ta’ 
prodotti tal-enerġija u l-elettriku 
jammontaw għal mill-inqas 3.0 % tal-valur 
tal-produzzjoni jew fejn it-taxxa nazzjonali 
pagabbli fuq l-enerġija tammonta għal 
mill-inqas 0.5 % tal-valur miżjud. F’din id-
definizzjoni, l-Istati Membri jistgħu 
japplikaw kunċetti iktar ristretti, li jinkludu 
d-definizzjonijiet tal-valur tal-bejgħ, tal-
proċess u tas-settur.

Negozju li juża l-enerġija b’mod intensiv’ 
għandha tfisser entità tan-negozju, kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, fejn ix-xiri ta’ 
prodotti tal-enerġija u l-elettriku 
jammontaw għal mill-inqas 5.0 % tal-valur 
tal-produzzjoni jew fejn it-taxxa nazzjonali 
pagabbli fuq l-enerġija tammonta għal 
mill-inqas 0,5 % tal-valur miżjud. F’din id-
definizzjoni, l-Istati Membri jistgħu 
japplikaw kunċetti iktar ristretti, li jinkludu 
d-definizzjonijiet tal-valur tal-bejgħ, tal-
proċess u tas-settur.

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' 3% huwa baxx wisq u jkun jinkludi wisq negozji. Il-burokrazija li tirriżulta minnu 
tkun sproporzjonata.

Emenda 6

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-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva u, fejn ikun xieraq, 
proposta biex tiġi mmodifikata.

Ġustifikazzjoni

It-tassazzjoni relatata mas-CO2 jista' jkollha riperkussjonijiet ambjentali u fiskali estensivi fi 
ħdan l-Unjoni, allura l-obbligu tar-rappurtar għandu jinkludi l-Parlament. Sabiex tkun tista' 
tingħata gwida politika, il-perjodu tar-rappurtar għandu jitqassar.
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