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Emenda 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Proposta għal direttiva
-

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni

Or. en

Emenda 22
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE 
kienet adottata sabiex ikun żgurat il-
funzjonament kif jixraq tas-suq intern fir-
rigward tat-tassazzjoni fuq il-prodotti tal-
enerġija u l-elettriku. F’konformità mal-
Artikolu 6 tat-Trattat, ir-rekwiżiti tal-
protezzjoni ambjentali ġew integrati fit-
termini ta’ dik id-Direttiva, fid-dawl, 
b’mod partikolari, tal-protokoll ta’ Kjoto.

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE 
kienet adottata sabiex ikun żgurat il-
funzjonament kif jixraq tas-suq intern fir-
rigward tat-tassazzjoni fuq il-prodotti tal-
enerġija u l-elettriku. F’konformità mal-
Artikolu 6 tat-Trattat, ir-rekwiżiti tal-
protezzjoni ambjentali ġew integrati fit-
termini ta’ dik id-Direttiva, fid-dawl, 
b’mod partikolari, tal-protokoll ta’ Kjoto.
Huwa importanti li, skont l-Artikolu 9 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, għandu jiġu żgurat jekk ikunx 
qed jitqies biżżejjed il-ħarsien tas-saħħa 
pubblika, pereżempju fil-kuntest tat-
tniġġis tal-arja.

Or. nl

Emenda 23
Hans-Peter Martin
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Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Minħabba li t-tassazzjoni fuq l-
enerġija fl-Unjoni Ewropea hija kwistjoni 
ta' ambitu wiesa' ħafna u ferm 
importanti, jeħtieġ li l-objettivi stabbiliti 
fid-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 
ta' April 2009 dwar l-isforzi tal-Istati 
Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet 
tagħhom ta' gassijiet b'effett ta' serra1

għandhom iservu bħala l-bażi għal 
ristrutturazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' 
qafas Komunitarji dwar it-tassazzjoni tal-
prodotti tal-enerġija u tal-elettriku, 
minħabba li b'dan il-mod biss jistgħu 
jitqiesu l-objettivi tal-politiki ambjentali u 
dwar il-klima. Bil-għan li l-
ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni jirtu 
mingħandna ambjent fejn wieħed jista' 
jgħix, fil-kuntest tar-ristrutturazzjoni 
ppjanata tat-tassazzjoni tal-enerġija l-
għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra għandu jieħu l-
preċedenza fuq l-objettivi tal-Istati 
Membri indivdwali fir-rigward tal-politiki 
industrijali u dwar l-enerġija.
_____________
1 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 136

Or. de

Emenda 24
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Sabiex is-suq intern jiffunzjona 
b'mod xieraq u effiċjenti fil-qasam tal-
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enerġija, l-inizjattivi u l-atti leġiżlattivi 
kollha tal-Unjoni relatati ma' dan is-
settur iridu jkunu kkoordinati 
kontinwament u bir-reqqa. Mhux biss id-
Direttiva 2003/96/KE riveduta għandha 
tkun kompatibbli mal-politiki l-oħra 
relatati mal-enerġija, iżda dawk il-politiki 
għandhom ikunu wkoll adattati kif xieraq 
għall-qafas tat-tassazzjoni dwar l-
enerġija. Kull nuqqas ta' koerenza jkun 
detrimentali għall-ilħuq tal-objettivi fuq 
żmien fit-tul tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enerġija hija settur li ra ħafna attività politika għal għadd ta' snin, iżda fejn il-
koordinazzjoni bejn l-inizjattivi differenti xejn ma kienet tajba. Issa jeħtieġ li jkun hemm 
approċċ aktar koerenti, u jinbnew sinerġiji u jitneħħew l-inkonsistenzi.

Emenda 25
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) It-tassazzjoni fuq il-prodotti tal-
enerġija għandha tiġi kkunsidrata 
b'manjiera newtrali mit-teknoloġija 
sabiex jingħata ċ-ċans li jiġu żviluppati 
teknoloġiji ġodda.

Or. nl

Emenda 26
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 2b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Din ir-reviżjoni tad-Direttiva 
2003/96/KE għandha titqies fil-kuntest 
tar-riforma dwar it-taxxa ambjentali u l-
istrateġija Ewropa 2020. Jekk l-Istati 
Membri jiddeċiedu li jimplimentaw id-
direttiva riveduta b'mod li jiġġenera aktar 
dħul, ir-riżorsi addizzjonali għandhom 
tal-anqas parzjalment jintużaw biex 
jistimolaw ħolqien tal-impjiegi u tkabbir 
sostenibbli billi jitnaqqsu t-taxxi fuq ix-
xogħol b'mod ġust u bbilanċjat. Jekk l-
impatt tat-tassazzjoni jiġu spustat minn 
fattur tal-produzzjoni (ix-xogħol) għal 
ieħor (l-enerġija), is-sitwazzjoni tal-
impjiegi titjieb u l-emissjonijiet jitnaqqsu 
mingħajr ma tintlaqat negattivament il-
kompetittività tan-negozji Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva riveduta għandha tkun element importanti fil-promozzjoni tat-trasformazzjoni 
ħadra: il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, il-ħolqien ta' impjiegi ħodor ġodda, it-tħaffif tal-
iżvilupp ta' teknoloġiji aktar nodfa kif ukoll it-tisħiħ tal-effiċjenza u tal-iffrankar enerġetiċi. It-
tkabbir aħdar huwa kruċjali għan-negozji Ewropej sabiex ikunu jistgħu jiddefendu l-
pożizzjoni tagħhom fis-suq globali. Fatt importanti huwa li t-trasformazzjoni għandha tiġi 
stimulata billi tinħoloq struttura ta' taxxa aktar intelliġenti, u mhux ta' aktar piż.

Emenda 27
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) It-tassazzjoni relatata mal-emissjonijiet 
tas-CO2 tista’ tkun mezz li jkun ta’ 
benefiċċju mil-lat tal-ispejjeż għall-Istati 
Membri biex jiksbu t-tnaqqis tal-gassijiet 
serra meħtieġ skont id-
Deċiżjoni 406/2009/KE tal-Parlament 

(3) It-tassazzjoni relatata mal-emissjonijiet 
tas-CO2 hija ġeneralment mezz li jkun ta’ 
benefiċċju mil-lat tal-ispejjeż għall-Istati 
Membri biex jiksbu t-tnaqqis tal-gassijiet 
serra meħtieġ skont id-Deċiżjoni 
406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
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Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar l-isforz tal-Istati 
Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet 
tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-
impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 fir-
rigward ta’ sorsi mhux koperti mill-iskema 
tal-Unjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE.
Minħabba l-irwol potenzjali tat-tassazzjoni 
relatata mas-CO2, it-tħaddim kif jixraq tas-
suq intern jirrikjedi regoli komuni dwar dik 
it-tassazzjoni.

Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar l-isforz 
tal-Istati Membri biex inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
sal-2020 fir-rigward ta’ sorsi mhux koperti 
mill-iskema tal-Unjoni taħt id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE.
Minħabba l-irwol preżenti u potenzjali tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2, it-tħaddim 
kif jixraq tas-suq intern jirrikjedi regoli 
komuni dwar dik it-tassazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Uħud mill-Istati Membri diġà għandhom reġimi ta' taxxa relatata mas-CO2 li jiffunzjonaw 
sewwa u li huma kosteffettivi.

Emenda 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) It-tassazzjoni relatata mal-emissjonijiet 
tas-CO2 tista’ tkun mezz li jkun ta’ 
benefiċċju mil-lat tal-ispejjeż għall-Istati 
Membri biex jiksbu t-tnaqqis tal-gassijiet 
serra meħtieġ skont id-
Deċiżjoni 406/2009/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar l-isforz tal-Istati 
Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet 
tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-
impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 fir-
rigward ta’ sorsi mhux koperti mill-iskema 

(3) It-tassazzjoni relatata mal-emissjonijiet 
tas-CO2 tista’ tkun mezz li jkun ta’ 
benefiċċju mil-lat tal-ispejjeż għall-Istati 
Membri biex jiksbu t-tnaqqis tal-gassijiet 
serra skont id-Deċiżjoni 406/2009/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar l-isforz tal-Istati 
Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet 
tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-
impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 fir-
rigward ta’ sorsi mhux koperti mill-iskema 
tal-Unjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
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tal-Unjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE.
Minħabba l-irwol potenzjali tat-tassazzjoni 
relatata mas-CO2, it-tħaddim kif jixraq tas-
suq intern jirrikjedi regoli komuni dwar dik 
it-tassazzjoni.

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE.
Minħabba l-irwol potenzjali tat-tassazzjoni 
relatata mas-CO2, it-tħaddim kif jixraq tas-
suq intern jirrikjedi regoli komuni dwar dik 
it-tassazzjoni.

Or. en

Emenda 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Għandu jibqa' jitqies, madankollu, li 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jvarjaw fejn 
għandha x'taqsam it-taħlita tal-enerġija, 
u li l-proċess tat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra jkun xieraq li 
jkun appoġġjat b'konformità mal-
prinċipju tan-newtralità fiskali, filwaqt li 
jiġu żgurat li dan ma jaffettwax 
negattivament il-kompetittività tal-
ekonomiji kkonċernati. Din id-Direttiva 
tqis il-fatt li ħafna Stati Membri bħalissa 
qed jiżviluppaw strateġiji tat-taħlita tal-
enerġija, li jkunu fuq żmien fit-tul, li 
jippermettulhom, pereżempju, li jimxu 'l 
quddiem lejn ekonomiji b'emissjonijiet 
baxxi tal-karbonju li, min-naħa tagħhom, 
se jippermettulhom jirrispondu għall-
isfidi tal-klima stabbiliti mil-liġi tal-UE.
Minħabba l-interessi soċjali u ekonomiċi 
leġittimi involuti, ikun xieraq li l-Istati 
Membri jingħataw spazju ta' manuvrat 
meta huma jiġu biex japplikaw it-
tassazzjoni relatata mal-emissjonijiet tas-
CO2. Jekk l-Istati Membri jingħataw din 
id-diskrezzjoni jkun ifisser li jkollhom il-
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libertà tal-għażla/opzjonalità fir-rigward 
tal-użu ta' komponent tal-emissjonijiet fl-
iffissar ta' rata ta' taxxa għall-prodotti 
tal-enerġija u għall-elettriku.

Or. pl

Emenda 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Madankollu, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu, bħalma għamlu 
sa issa, ikomplu jużaw it-tassazzjoni tal-
enerġija fuq il-fjuwils tat-tisħin, il-fjuwils 
tal-karozzi u l-elettriku għal diversi 
skopijiet mhux neċessarjament u lanqas 
speċifikament jew esklużivament relatati 
mat-tnaqqis tal-gassijiet serra

(4) Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu, bħalma għamlu 
sa issa, ikomplu jużaw it-tassazzjoni tal-
enerġija fuq il-fjuwils tat-tisħin, il-fjuwils 
tal-karozzi u l-elettriku għal diversi 
skopijiet mhux neċessarjament u lanqas 
speċifikament jew esklużivament relatati 
mat-tnaqqis tal-gassijiet serra

Or. pl

Emenda 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) It-tassazzjoni tal-enerġija 
m'għandhiex tkopri l-irkupru tal-enerġija 
mill-iskart u, b'mod partikulari, l-użu tal-
iskart bħala fjuwil alternattiv, ladarba d-
Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' 
Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar 
ċerti Direttivi tħeġġeġ lil-produtturi u d-
detenturi tal-iskart jarmu l-iskart bl-aktar 
mod effiċjenti fl-użu tal-enerġija possibbli 
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u bl-aktar mod li jirrispetta l-ambjent 
possibbli u jagħti prijorità għall-irkupru 
tal-enerġija fuq ir-rimi.

Or. de

Emenda 32
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Istati Membri għandhom iżommu 
d-dritt li japplikaw livell ta’ tassazzjoni 
tal-konsum ġenerali tal-enerġija ’l isfel sa 
żero fuq il-konsum tal-prodotti tal-
enerġija u l-elettriku użati għall-
agrikoltura, l-ortikultura, xogħlijiet 
akwakulturali u fil-forestrija.

Or. en

Emenda 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għaldaqstant, għandha ssir 
dispożizzjoni għat-tassazzjoni tal-enerġija 
biex din tkun tikkonsisti minn żewġ 
komponenti, it-tassazzjoni relatata mas-
CO2 u t-tassazzjoni tal-konsum ġenerali 
tal-enerġija. Sabiex it-tassazzjoni tal-
enerġija tadatta għat-tħaddim tal-iskema 
tal-Unjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE, l-
Istati Membri għandhom ikunu mitlubin 
jiddistingwu b’mod espliċitu bejn dawn iż-
żewġ komponenti. Dan jippermetti wkoll 
it-trattament distint tal-fjuwils li huma 

(5) Għaldaqstant, għandha ssir 
dispożizzjoni għat-tassazzjoni tal-enerġija 
biex din tkun tikkonsisti minn komponent 
wieħed jew tnejn, jiġifieri t-tassazzjoni 
obbligatorja tal-konsum ġenerali tal-
enerġija u, t-tassazzjoni fakultattiva 
relatata mas-CO2.
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bijomassa jew magħmula minn bijomassa.

Or. en

Emenda 34
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għaldaqstant, għandha ssir 
dispożizzjoni għat-tassazzjoni tal-enerġija 
biex din tkun tikkonsisti minn żewġ 
komponenti, it-tassazzjoni relatata mas-
CO2 u t-tassazzjoni tal-konsum ġenerali 
tal-enerġija. Sabiex it-tassazzjoni tal-
enerġija tadatta għat-tħaddim tal-iskema 
tal-Unjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE, l-
Istati Membri għandhom ikunu mitlubin 
jiddistingwu b’mod espliċitu bejn dawn iż-
żewġ komponenti. Dan jippermetti wkoll 
it-trattament distint tal-fjuwils li huma 
bijomassa jew magħmula minn bijomassa.

(5) Għaldaqstant, għandha ssir 
dispożizzjoni għat-tassazzjoni tal-enerġija 
biex din tkun tikkonsisti minn żewġ 
komponenti, it-tassazzjoni relatata mas-
CO2 u t-tassazzjoni tal-konsum ġenerali 
tal-enerġija. Sabiex it-tassazzjoni tal-
enerġija tadatta għat-tħaddim tal-iskema 
tal-Unjoni taħt id-Direttiva 2003/87/KE, l-
Istati Membri għandhom ikunu mitlubin 
jiddistingwu b’mod espliċitu bejn dawn iż-
żewġ komponenti. Dan jippermetti wkoll 
it-trattament distint tal-fjuwils li huma 
bijomassa jew magħmula minn bijomassa.
Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill li fih teżamina 
jekk, minbarra l-emissjonijiet tas-CO2, 
għandhomx jitqiesu wkoll l-emissjonijiet 
ta' gassijiet oħra li jagħmlu l-ħsara, bil-
għan li titħares is-saħħa pubblika.

Or. nl

Emenda 35
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Kull wieħed minn dawn il-komponenti 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, li jippermettu t-trattament ugwali 
ta’ sorsi differenti tal-enerġija. Għall-
finijiet tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, 
għandha ssir referenza għall-emissjonijiet 
tas-CO2 kkawżati mill-użu ta’ kull prodott 
tal-enerġija kkonċernat, bl-użu tal-fatturi 
tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza stipulati 
fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji ta’ 
gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Għall-finijiet tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija, għandha ssir referenza għall-
kontenut tal-enerġija tal-prodotti tal-
enerġija differenti u tal-elettriku kif 
imsemmi fid-Direttiva 2006/32/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2006 dwar effiċjenza fl-użu 
finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ 
enerġija u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
93/76/KEE. F’dan il-kuntest, għandhom 
jitqiesu l-vantaġġi ambjentali tal-
bijomassa jew prodotti magħmula mill-
bijomassa. Dawn il-prodotti għandhom 
ikunu intaxxati fuq il-bażi tal-fatturi tal-
emissjonijiet tas-CO2 speċifikati fid-
Deċiżjoni 2007/589/KE għal bijomassa 
jew prodotti magħmula minn bijomassa u 
l-kontenut tal-enerġija tagħhom kif 
speċifikat fl-Anness III għad-
Direttiva 2009/28/KE. Il-bijofjuwils u l-
bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli huma bla dubju l-
aktar kategorija kkonċernata importanti.
Minħabba li l-vantaġġi ambjentali ta' 
dawn il-prodotti jvarjaw, skont jekk 
ikunux jikkonformaw mal-kriterji tas-

(6) Kull wieħed minn dawn il-komponenti 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, li jippermettu t-trattament ugwali 
ta’ sorsi differenti tal-enerġija. Għall-
finijiet tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, 
fuq fjuwils mhux ibbażati fuq il-
bijomassa, għandha ssir referenza għall-
emissjonijiet tas-CO2 kkawżati mill-użu ta’ 
kull prodott tal-enerġija kkonċernat, bl-użu 
tal-fatturi tal-emissjoni tas-CO2 ta’ 
referenza stipulati fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji ta’ 
gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Għall-finijiet tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija, għandha ssir referenza għall-
kontenut tal-enerġija tal-prodotti tal-
enerġija differenti u tal-elettriku kif 
imsemmi fid-Direttiva 2006/32/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2006 dwar effiċjenza fl-użu 
finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ 
enerġija u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
93/76/KEE. Għall-bijomassa, bijofjuwils u 
l-bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli, li ma
jikkonformawx mal-kriterji tas-
sostenibbiltà mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' dik 
id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw il-fattur ta' referenza tal-
emissjonijiet tas-CO2 għall-fjuwil għat-
tisħin jew tal-karozzi ekwivalenti li għalih 
il-livelli minimi ta' tassazzjoni huma 
speċifikati f'din id-Direttiva.
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sostenibbiltà mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' dik 
id-Direttiva, il-valuri speċifiċi ta' referenza 
għall-bijomassa u għal prodotti 
magħmulin mill-bijomassa għandhom 
japplikaw biss fejn dawn il-kriterji jkunu 
ssodisfati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri ma għamdhomx jiġu ostakolati milli jagħmlu l-fjuwils ibbażati fuq il-
bijomassa soġġetti għal tassazzjoni tas-CO2 sal-punt li dan jirrifletti ċ-ċiklu tal-ħajja nett tal-
emissjonijiet tas-CO2 ikkaġunat mill-produzzjoni, ir-raffinament, it-trasport u l-użu ta' dawk 
il-fjuwils. Dan għandu japplika mhux biss għall-bijofjuwils u bijolikwidi iżda wkoll għal 
fjuwils solidi bbażati fuq il-bijomassa.

Emenda 36
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Kull wieħed minn dawn il-komponenti 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, li jippermettu t-trattament ugwali 
ta’ sorsi differenti tal-enerġija. Għall-
finijiet tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, 
għandha ssir referenza għall-emissjonijiet 
tas-CO2 kkawżati mill-użu ta’ kull prodott 
tal-enerġija kkonċernat, bl-użu tal-fatturi 
tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza stipulati 
fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji ta’ 
gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Għall-finijiet tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija, għandha ssir referenza għall-
kontenut tal-enerġija tal-prodotti tal-
enerġija differenti u tal-elettriku kif 
imsemmi fid-Direttiva 2006/32/KE tal-

(6) Kull wieħed minn dawn il-komponenti 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, li jippermettu t-trattament ugwali 
ta’ sorsi differenti tal-enerġija. Għall-
finijiet tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, 
għandha ssir referenza għall-emissjonijiet 
tas-CO2 kkawżati mill-użu ta’ kull prodott 
tal-enerġija kkonċernat, bl-użu tal-fatturi 
tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza stipulati 
fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji ta’ 
gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Għall-finijiet tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija, għandha ssir referenza għall-
kontenut tal-enerġija tal-prodotti tal-
enerġija differenti u tal-elettriku kif 
imsemmi fid-Direttiva 2006/32/KE tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2006 dwar effiċjenza fl-użu 
finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ 
enerġija u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
93/76/KEE. F’dan il-kuntest, għandhom 
jitqiesu l-vantaġġi ambjentali tal-bijomassa 
jew prodotti magħmula mill-bijomassa.
Dawn il-prodotti għandhom ikunu intaxxati
fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjonijiet tas-
CO2 speċifikati fid-Deċiżjoni 2007/589/KE 
għal bijomassa jew prodotti magħmula 
minn bijomassa u l-kontenut tal-enerġija 
tagħhom kif speċifikat fl-Anness III għad-
Direttiva 2009/28/KE. Il-bijofjuwils u l-
bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli huma bla dubju l-
aktar kategorija kkonċernata importanti.
Minħabba li l-vantaġġi ambjentali ta' 
dawn il-prodotti jvarjaw, skont jekk 
ikunux jikkonformaw mal-kriterji tas-
sostenibbiltà mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' dik 
id-Direttiva, il-valuri speċifiċi ta' 
referenza għall-bijomassa u għal prodotti 
magħmulin mill-bijomassa għandhom 
japplikaw biss fejn dawn il-kriterji jkunu 
ssodisfati.

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2006 dwar effiċjenza fl-użu 
finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ 
enerġija u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
93/76/KEE. F’dan il-kuntest, għandhom 
jitqiesu l-vantaġġi ambjentali tal-bijomassa 
jew prodotti magħmula mill-bijomassa.
Dawn il-prodotti għandhom ikunu ntaxxati
fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjonijiet tas-
CO2 speċifikati fid-Deċiżjoni 2007/589/KE 
għal bijomassa jew prodotti magħmula 
minn bijomassa u l-kontenut tal-enerġija 
tagħhom kif speċifikat fl-Anness III għad-
Direttiva 2009/28/KE. Minħabba li l-
vantaġġi ambjentali ta' dawn il-prodotti 
jvarjaw, skont jekk ikunux jikkonformaw 
mal-kriterji tas-sostenibbiltà relevanti, il-
valuri speċifiċi ta' referenza għall-
bijomassa u għall-prodotti magħmulin 
mill-bijomassa għandhom japplikaw biss 
fejn dawn il-kriterji jkunu ssodisfati.
Għall-bijofjuwils u l-bijolikwidi ddefiniti 
fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli, il-kriterji tas-
sostenibbiltà li jridu jiġu applikati huma 
dawk imniżżlin fl-Artikolu 17 ta' dik id-
Direttiva. Għall-prodotti tal-bijomassa li 
mhumiex bijofjuwils jew bijolikwidi, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta dwar il-kriterji speċifiċi ta' 
sostenibbiltà mhux aktar tard minn sena 
wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva. Hekk 
kif il-proposta tiġi approvata, dawn il-
kriterji speċifiċi ta' sostenibbiltà 
għandhom japplikaw għal dawk il-
prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' sostenibbiltà m'għandhomx japplikaw biss għall-bijofuwils u l-bijolikwidi, iżda 
wkoll għall-fjuwils solidi bbażati fuq il-bijomassa. Ma jkunx xieraq li konsistentement – bħal 
kif qed jiġi propost mill-Kummissjoni – jingħata trattament preferenzjali għall-fjuwils 
magħmula minn bijomassa solida mhux sostenibbli. Billi l-loġika tas-sostenibilità tagħmel 
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kemmxejn ta' differenza bejn il-bijomassa soplida u l-bijofjuwils/bijolikwidi, jeħtieġ li jiġu 
stabbiliti kriterji speċifiċi għall-bijomassa solida li mbagħad jiġu applikati fil-qafas ta' din id-
Direttiva.

Emenda 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Kull wieħed minn dawn il-komponenti 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, li jippermettu t-trattament ugwali 
ta’ sorsi differenti tal-enerġija. Għall-
finijiet tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, 
għandha ssir referenza għall-emissjonijiet 
tas-CO2 kkawżati mill-użu ta’ kull prodott 
tal-enerġija kkonċernat, bl-użu tal-fatturi 
tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza stipulati 
fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji ta’ 
gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Għall-finijiet tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija, għandha ssir referenza għall-
kontenut tal-enerġija tal-prodotti tal-
enerġija differenti u tal-elettriku kif 
imsemmi fid-Direttiva 2006/32/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2006 dwar effiċjenza fl-użu 
finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ 
enerġija u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
93/76/KEE. F’dan il-kuntest, għandhom 
jitqiesu l-vantaġġi ambjentali tal-
bijomassa jew prodotti magħmula mill-
bijomassa. Dawn il-prodotti għandhom 
ikunu intaxxati fuq il-bażi tal-fatturi tal-
emissjonijiet tas-CO2 speċifikati fid-
Deċiżjoni 2007/589/KE għal bijomassa 
jew prodotti magħmula minn bijomassa u 
l-kontenut tal-enerġija tagħhom kif 

(6) Kull wieħed minn dawn il-komponenti
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, li jippermettu t-trattament ugwali 
ta’ sorsi differenti tal-enerġija. Għall-
finijiet tat-tassazzjoni relatata mas-CO2 fuq 
fjuwils mhux ibbażati fuq il-bijomassa, 
għandha ssir referenza għall-emissjonijiet 
tas-CO2 kkawżati mill-użu ta’ kull prodott 
tal-enerġija kkonċernat, bl-użu tal-fatturi 
tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza stipulati 
fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2007/589/KE tat-18 ta’ Lulju 2007 li 
tistabbilixxi linji ta’ gwida dwar il-
monitoraġġ u r-rapportaġġ tal-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Għall-finijiet tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija, għandha ssir referenza għall-
kontenut tal-enerġija tal-prodotti tal-
enerġija differenti u tal-elettriku kif 
imsemmi fid-Direttiva 2006/32/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2006 dwar effiċjenza fl-użu 
finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ 
enerġija u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
93/76/KEE. Għall-bijomassa, il-
bijofjuwils u l-bijolikwidi ddefiniti fl-
Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli, kull bijomassa, 
bijofjuwils jew bijolikwidi li ma jkunux
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speċifikat fl-Anness III għad-
Direttiva 2009/28/KE. Il-bijofjuwils u l-
bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli huma bla dubju l-
aktar kategorija kkonċernata importanti.
Minħabba li l-vantaġġi ambjentali ta' 
dawn il-prodotti jvarjaw, skont jekk 
ikunux jikkonformaw mal-kriterji tas-
sostenibbiltà mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' dik 
id-Direttiva, il-valuri speċifiċi ta' referenza 
għall-bijomassa u għal prodotti 
magħmulin mill-bijomassa għandhom 
japplikaw biss fejn dawn il-kriterji jkunu 
ssodisfati.

jikkonformaw mal-kriterji tas-sostenibbiltà 
mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' dik id-Direttiva, 
għandhom jiġu ntaxxati mill-Istati
Membri skont il-fattur ta' referenza tal-
emissjonijiet tas-CO2 għall-fjuwil għat-
tisħin jew tal-magni ekwivalenti li għalih 
livelli minimi ta' tassazzjoni huma 
speċifikati f'din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri ma għamdhomx jiġu ostakolati milli jagħmlu l-fjuwils ibbażati fuq il-
bijomassa soġġetti għal tassazzjoni tas-CO2 sal-punt li dan jirrifletti ċ-ċiklu tal-ħajja nett tal-
emissjonijiet tas-CO2 ikkaġunat mill-produzzjoni, ir-raffinament, it-trasport u l-użu ta' dawk 
il-fjuwils. Dan għandu japplika mhux biss għall-bijofjuwils u bijolikwidi iżda wkoll għal 
fjuwils solidi bbażati fuq il-bijomassa. It-tassazzjoni tal-bijofjuwils u l-bijolikwidi relatata 
mas-CO2 għandha tkun allinjata mat-tibdiliet adottati fil-kriterji ta' sostenibbiltà.

Emenda 38
Hans-Peter Martin

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Kull wieħed minn dawn il-komponenti 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, li jippermettu t-trattament ugwali 
ta’ sorsi differenti tal-enerġija. Għall-
finijiet tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, 
għandha ssir referenza għall-emissjonijiet 
tas-CO2 kkawżati mill-użu ta’ kull prodott 
tal-enerġija kkonċernat, bl-użu tal-fatturi
tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza stipulati 

(6) Kull wieħed minn dawn il-komponenti 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, li jippermettu t-trattament ugwali 
ta’ sorsi differenti tal-enerġija. Għall-
finijiet tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, 
għandha ssir referenza għall-emissjonijiet 
tas-CO2 kkawżati mill-użu ta’ kull prodott 
tal-enerġija kkonċernat. F'dan ir-rigward, 
għandu jsir użu mill-fatturi tal-emissjoni 
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fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji ta’ 
gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Għall-finijiet tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija, għandha ssir referenza għall-
kontenut tal-enerġija tal-prodotti tal-
enerġija differenti u tal-elettriku kif 
imsemmi fid-Direttiva 2006/32/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2006 dwar effiċjenza fl-użu 
finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ 
enerġija u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
93/76/KEE. F’dan il-kuntest, għandhom 
jitqiesu l-vantaġġi ambjentali tal-bijomassa 
jew prodotti magħmula mill-bijomassa.
Dawn il-prodotti għandhom ikunu intaxxati
fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjonijiet tas-
CO2 speċifikati fid-Deċiżjoni 2007/589/KE 
għal bijomassa jew prodotti magħmula 
minn bijomassa u l-kontenut tal-enerġija 
tagħhom kif speċifikat fl-Anness III għad-
Direttiva 2009/28/KE. Il-bijofjuwils u l-
bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli huma bla dubju l-
aktar kategorija kkonċernata importanti.
Minħabba li l-vantaġġi ambjentali ta' dawn 
il-prodotti jvarjaw, skont jekk ikunux 
jikkonformaw mal-kriterji tas-sostenibbiltà 
mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' dik id-Direttiva, 
il-valuri speċifiċi ta' referenza għall-
bijomassa u għal prodotti magħmulin mill-
bijomassa għandhom japplikaw biss fejn 
dawn il-kriterji jkunu ssodisfati.

tas-CO2 ta’ referenza stipulati fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/589/KE 
tat-18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji ta’ 
gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Għandhom mhux 
biss jitqiesu l-emissjonijiet tas-CO2 mit-
tħaddim ta' kuljum tal-impjanti tal-
enerġija li jipproduċu l-elettriku, iżda 
wkoll l-emissjonijiet li jirriżultaw mill-
estrazzjoni mill-minjieri tal-fjuwils 
meħtieġa biex jitħaddmu l-impjanti tal-
enerġija u mir-riproċessar ta' dawk il-
fjuwils.  Għall-finijiet tat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija, għandha ssir 
referenza għall-kontenut tal-enerġija tal-
prodotti tal-enerġija differenti u tal-
elettriku kif imsemmi fid-
Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 
dwar effiċjenza fl-użu finali tal-enerġija u 
dwar servizzi ta’ enerġija u li tħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 93/76/KEE. F’dan il-
kuntest, għandhom jitqiesu l-vantaġġi 
ambjentali tal-bijomassa jew prodotti 
magħmula mill-bijomassa. Dawn il-
prodotti għandhom ikunu ntaxxati fuq il-
bażi tal-fatturi tal-emissjonijiet tas-CO2
speċifikati fid-Deċiżjoni 2007/589/KE għal 
bijomassa jew prodotti magħmula minn 
bijomassa u l-kontenut tal-enerġija 
tagħhom kif speċifikat fl-Anness III għad-
Direttiva 2009/28/KE. Il-bijofjuwils u l-
bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli huma bla dubju l-
aktar kategorija kkonċernata importanti.
Minħabba li l-vantaġġi ambjentali ta' dawn 
il-prodotti jvarjaw, skont jekk ikunux 
jikkonformaw mal-kriterji tas-sostenibbiltà 
mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' dik id-Direttiva, 
il-valuri speċifiċi ta' referenza għall-
bijomassa u għal prodotti magħmulin mill-
bijomassa għandhom japplikaw biss fejn 
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dawn il-kriterji jkunu ssodisfati.

Or. de

Emenda 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Kull wieħed minn dawn il-komponenti 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, li jippermettu t-trattament ugwali 
ta’ sorsi differenti tal-enerġija. Għall-
finijiet tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, 
għandha ssir referenza għall-emissjonijiet 
tas-CO2 kkawżati mill-użu ta’ kull prodott 
tal-enerġija kkonċernat, bl-użu tal-fatturi 
tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza stipulati 
fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji ta’ 
gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Għall-finijiet tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija, għandha ssir referenza għall-
kontenut tal-enerġija tal-prodotti tal-
enerġija differenti u tal-elettriku kif 
imsemmi fid-Direttiva 2006/32/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2006 dwar effiċjenza fl-użu 
finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ 
enerġija u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
93/76/KEE. F’dan il-kuntest, għandhom 
jitqiesu l-vantaġġi ambjentali tal-bijomassa 
jew prodotti magħmula mill-bijomassa.
Dawn il-prodotti għandhom ikunu intaxxati
fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjonijiet tas-
CO2 speċifikati fid-Deċiżjoni 2007/589/KE 
għal bijomassa jew prodotti magħmula 
minn bijomassa u l-kontenut tal-enerġija 
tagħhom kif speċifikat fl-Anness III għad-

(6) Kull wieħed minn dawn il-komponenti 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, li jippermettu t-trattament ugwali 
ta’ sorsi differenti tal-enerġija. Għall-
finijiet tat-tassazzjoni fakultattiva relatata 
mas-CO2, għandha ssir referenza għall-
emissjonijiet tas-CO2 kkawżati mill-użu ta’ 
kull prodott tal-enerġija kkonċernat, bl-użu 
tal-fatturi tal-emissjoni tas-CO2 ta’ 
referenza stipulati fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji ta’ 
gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Għall-finijiet tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija, għandha ssir referenza għall-
kontenut tal-enerġija tal-prodotti tal-
enerġija differenti u tal-elettriku kif 
imsemmi fid-Direttiva 2006/32/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2006 dwar effiċjenza fl-użu 
finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ 
enerġija u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
93/76/KEE. F’dan il-kuntest, għandhom 
jitqiesu l-vantaġġi ambjentali tal-bijomassa 
jew prodotti magħmula mill-bijomassa.
Dawn il-prodotti għandhom ikunu ntaxxati
fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjonijiet tas-
CO2 speċifikati fid-Deċiżjoni 2007/589/KE 
għal bijomassa jew prodotti magħmula 
minn bijomassa u l-kontenut tal-enerġija 
tagħhom kif speċifikat fl-Anness III għad-
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Direttiva 2009/28/KE. Il-bijofjuwils u l-
bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli huma bla dubju l-
aktar kategorija kkonċernata importanti.
Minħabba li l-vantaġġi ambjentali ta' dawn 
il-prodotti jvarjaw, skont jekk ikunux 
jikkonformaw mal-kriterji tas-sostenibbiltà 
mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' dik id-Direttiva, 
il-valuri speċifiċi ta' referenza għall-
bijomassa u għal prodotti magħmulin mill-
bijomassa għandhom japplikaw biss fejn 
dawn il-kriterji jkunu ssodisfati.

Direttiva 2009/28/KE. Il-bijofjuwils u l-
bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli huma bla dubju l-
aktar kategorija kkonċernata importanti.
Minħabba li l-vantaġġi ambjentali ta' dawn 
il-prodotti jvarjaw, skont jekk ikunux
jikkonformaw mal-kriterji tas-sostenibbiltà 
mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' dik id-Direttiva, 
il-valuri speċifiċi ta' referenza għall-
bijomassa u għal prodotti magħmulin mill-
bijomassa għandhom japplikaw biss fejn 
dawn il-kriterji jkunu ssodisfati.

Or. en

Emenda 40
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-tassazzjoni relatata mas-CO2
għandha tkun addattata għat-tħaddim tad-
Direttiva 2003/87/KE sabiex 
tikkumplimentaha b’mod effettiv. Dik it-
tassazzjoni għandha tkun applikata għall-
użu kollu, inkluż dak għal finijiet differenti 
mit-tisħin, ta’ prodotti tal-enerġija li 
jikkawżaw l-emissjonijiet tas-CO2 fl-
installazzjonijiet fi ħdan it-tifsira ta’ dik id-
Direttiva, sakemm l-installazzjoni 
kkonċernata ma tkunx soġġetta għall-
iskema għan-negozjar ta' emissjonijiet taħt 
dik id-Direttiva. Madankollu, minħabba li 
l-applikazzjoni kumulattiva taż-żewġ 
strumenti ma tippermettix it-tnaqqis tal-
emissjonijiet lil hinn minn dawk miksuba, 
b’mod ġenerali, permezz tal-iskema għan-
negozjar ta’ emissjonijiet waħedha, iżda 
twassal sempliċiment għal żieda fl-ispiża 
totali ta’ dak it-tnaqqis, it-tassazzjoni 

(7) It-tassazzjoni relatata mas-CO2
għandha tkun addattata għat-tħaddim tad-
Direttiva 2003/87/KE sabiex 
tikkumplimentaha b’mod effettiv. Dik it-
tassazzjoni għandha tkun applikata għall-
użu kollu, inkluż dak għal finijiet differenti 
mit-tisħin, ta’ prodotti tal-enerġija li 
jikkawżaw l-emissjonijiet tas-CO2 fl-
installazzjonijiet fi ħdan it-tifsira ta’ dik id-
Direttiva, sakemm l-installazzjoni 
kkonċernata ma tkunx soġġetta għall-
iskema għan-negozjar ta' emissjonijiet taħt 
dik id-Direttiva. Madankollu, minħabba li 
l-applikazzjoni kumulattiva taż-żewġ 
strumenti ma tippermettix it-tnaqqis tal-
emissjonijiet lil hinn minn dawk miksuba, 
b’mod ġenerali, permezz tal-iskema għan-
negozjar ta’ emissjonijiet waħedha, iżda 
twassal sempliċiment għal żieda fl-ispiża 
totali ta’ dak it-tnaqqis, it-tassazzjoni 
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relatata mas-CO2 ma għandhiex tapplika 
għall-konsum fl-installazzjonijiet soġġetti 
għall-iskema tal-Unjoni.

relatata mas-CO2 ma għandhiex tapplika 
għall-konsum dirett jew indirett fl-
installazzjonijiet soġġetti għall-iskema tal-
Unjoni. Piż doppju f'forma ta' tassazzjoni 
doppja u regolamentazzjoni doppja 
jwassal għal distorsjonijiet tal-
kompetizzjoni u jrid jiġi eskluż.

Or. de

Emenda 41
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-tassazzjoni relatata mas-CO2
għandha tkun addattata għat-tħaddim tad-
Direttiva 2003/87/KE sabiex 
tikkumplimentaha b’mod effettiv. Dik it-
tassazzjoni għandha tkun applikata għall-
użu kollu, inkluż dak għal finijiet differenti 
mit-tisħin, ta’ prodotti tal-enerġija li 
jikkawżaw l-emissjonijiet tas-CO2 fl-
installazzjonijiet fi ħdan it-tifsira ta’ dik id-
Direttiva, sakemm l-installazzjoni 
kkonċernata ma tkunx soġġetta għall-
iskema għan-negozjar ta' emissjonijiet taħt 
dik id-Direttiva. Madankollu, minħabba li 
l-applikazzjoni kumulattiva taż-żewġ 
strumenti ma tippermettix it-tnaqqis tal-
emissjonijiet lil hinn minn dawk miksuba, 
b’mod ġenerali, permezz tal-iskema għan-
negozjar ta’ emissjonijiet waħedha, iżda 
twassal sempliċiment għal żieda fl-ispiża 
totali ta’ dak it-tnaqqis, it-tassazzjoni 
relatata mas-CO2 ma għandhiex tapplika 
għall-konsum fl-installazzjonijiet soġġetti 
għall-iskema tal-Unjoni.

(7) It-tassazzjoni relatata mas-CO2
għandha tkun addattata għat-tħaddim tad-
Direttiva 2003/87/KE sabiex 
tikkumplimentaha b’mod effettiv. Dik it-
tassazzjoni għandha tkun applikata għall-
użu kollu, inkluż dak għal finijiet differenti 
mit-tisħin, ta’ prodotti tal-enerġija li 
jikkawżaw l-emissjonijiet tas-CO2 fl-
installazzjonijiet fi ħdan it-tifsira ta’ dik id-
Direttiva, sakemm l-installazzjoni 
kkonċernata ma tkunx soġġetta għall-
iskema għan-negozjar ta' emissjonijiet taħt 
dik id-Direttiva. Madankollu, minħabba li 
l-applikazzjoni kumulattiva taż-żewġ 
strumenti ma tippermettix it-tnaqqis tal-
emissjonijiet lil hinn minn dawk miksuba, 
b’mod ġenerali, permezz tal-iskema għan-
negozjar ta’ emissjonijiet waħedha, iżda 
twassal sempliċiment għal żieda fl-ispiża 
totali ta’ dak it-tnaqqis, it-tassazzjoni 
relatata mas-CO2 ma għandhiex tapplika 
għall-konsum fl-installazzjonijiet soġġetti 
għall-iskema tal-Unjoni fejn il-kwoti ma 
jkunux ġew allokati mingħajr ħlas.

Or. en



AM\883480MT.doc 21/146 PE475.931v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li s-setturi li ma jirċevux allokazzjoni mingħajr ħlas ikunu esklużi mit-taxxa fuq 
il-karbonju.

Emenda 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-tassazzjoni relatata mas-CO2
għandha tkun addattata għat-tħaddim tad-
Direttiva 2003/87/KE sabiex 
tikkumplimentaha b’mod effettiv. Dik it-
tassazzjoni għandha tkun applikata għall-
użu kollu, inkluż dak għal finijiet differenti 
mit-tisħin, ta’ prodotti tal-enerġija li 
jikkawżaw l-emissjonijiet tas-CO2 fl-
installazzjonijiet fi ħdan it-tifsira ta’ dik id-
Direttiva, sakemm l-installazzjoni 
kkonċernata ma tkunx soġġetta għall-
iskema għan-negozjar ta' emissjonijiet taħt 
dik id-Direttiva. Madankollu, minħabba li 
l-applikazzjoni kumulattiva taż-żewġ 
strumenti ma tippermettix it-tnaqqis tal-
emissjonijiet lil hinn minn dawk miksuba,
b’mod ġenerali, permezz tal-iskema għan-
negozjar ta’ emissjonijiet waħedha, iżda 
twassal sempliċiment għal żieda fl-ispiża 
totali ta’ dak it-tnaqqis, it-tassazzjoni 
relatata mas-CO2 ma għandhiex tapplika 
għall-konsum fl-installazzjonijiet soġġetti 
għall-iskema tal-Unjoni.

(7) It-tassazzjoni relatata mas-CO2
għandha tkun addattata għat-tħaddim tad-
Direttiva 2003/87/KE sabiex 
tikkumplimentaha b’mod effettiv. Dik it-
tassazzjoni fakultattiva għandha tkun 
applikata għall-użu kollu, inkluż dak għal 
finijiet differenti mit-tisħin, ta’ prodotti tal-
enerġija li jikkawżaw l-emissjonijiet tas-
CO2 fl-installazzjonijiet fi ħdan it-tifsira ta’ 
dik id-Direttiva, sakemm l-installazzjoni 
kkonċernata ma tkunx soġġetta għall-
iskema għan-negozjar ta' emissjonijiet taħt 
dik id-Direttiva. Madankollu, minħabba li 
l-applikazzjoni kumulattiva taż-żewġ 
strumenti ma tippermettix it-tnaqqis tal-
emissjonijiet lil hinn minn dawk miksuba, 
b’mod ġenerali, permezz tal-iskema għan-
negozjar ta’ emissjonijiet waħedha, iżda 
twassal sempliċiment għal żieda fl-ispiża 
totali ta’ dak it-tnaqqis, it-tassazzjoni 
relatata mas-CO2 ma għandhiex tapplika 
għall-konsum fl-installazzjonijiet soġġetti 
għall-iskema tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 8



PE475.931v01-00 22/146 AM\883480MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fl-interess tan-newtralità fiskali, 
għandhom japplikaw l-istess livelli minimi 
ta’ tassazzjoni għal kull komponent tat-
tassazzjoni tal-enerġija, għall-prodotti tal-
enerġija kollha li jintużaw għal skop 
partikolari. Meta l-livelli minimi tat-
tassazzjoni huma hekk preskritti, l-Istati 
Membri għandhom, anki għal raġunijiet 
ta’ newtralità fiskali, jiżguraw livelli 
ugwali ta’ tassazzjoni nazzjonali fuq il-
prodotti kollha kkonċernati. Meta jkun 
meħtieġ, għandhom jiġu previsti perjodi 
ta’ transizzjoni għall-finijiet ta’ 
ugwaljanza ta’ dawk il-livelli.

imħassar

Or. en

Emenda 44
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fl-interess tan-newtralità fiskali, 
għandhom japplikaw l-istess livelli minimi 
ta’ tassazzjoni għal kull komponent tat-
tassazzjoni tal-enerġija, għall-prodotti tal-
enerġija kollha li jintużaw għal skop 
partikolari. Meta l-livelli minimi tat-
tassazzjoni huma hekk preskritti, l-Istati 
Membri għandhom, anki għal raġunijiet 
ta’ newtralità fiskali, jiżguraw livelli 
ugwali ta’ tassazzjoni nazzjonali fuq il-
prodotti kollha kkonċernati. Meta jkun 
meħtieġ, għandhom jiġu previsti perjodi 
ta’ transizzjoni għall-finijiet ta’ 
ugwaljanza ta’ dawk il-livelli.

(8) Fl-interess tan-newtralità teknoloġika, 
għandhom japplikaw livelli minimi ta’ 
tassazzjoni għall-prodotti tal-enerġija 
kollha li jintużaw għal skop partikolari.
Mhumiex meħtieġa livelli ugwali ta’ 
tassazzjoni nazzjonali fil-qasam tal-
politika tal-enerġija. 

Or. de
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Emenda 45
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fl-interess tan-newtralità fiskali, 
għandhom japplikaw l-istess livelli minimi 
ta’ tassazzjoni għal kull komponent tat-
tassazzjoni tal-enerġija, għall-prodotti tal-
enerġija kollha li jintużaw għal skop 
partikolari. Meta l-livelli minimi tat-
tassazzjoni huma hekk preskritti, l-Istati 
Membri għandhom, anki għal raġunijiet ta’ 
newtralità fiskali, jiżguraw livelli ugwali 
ta’ tassazzjoni nazzjonali fuq il-prodotti 
kollha kkonċernati. Meta jkun meħtieġ, 
għandhom jiġu previsti perjodi ta’ 
transizzjoni għall-finijiet ta’ ugwaljanza ta’ 
dawk il-livelli.

(8) Fl-interess tan-newtralità fiskali, 
għandhom japplikaw l-istess livelli minimi 
ta’ tassazzjoni għal kull komponent tat-
tassazzjoni tal-enerġija, għall-prodotti tal-
enerġija kollha li jintużaw għal skop 
partikolari. Meta l-livelli minimi tat-
tassazzjoni huma hekk preskritti, l-Istati 
Membri għandhom, anki għal raġunijiet ta’ 
newtralità fiskali, jiżguraw livelli ugwali 
ta’ tassazzjoni nazzjonali fuq il-prodotti 
kollha kkonċernati. Fir-rigward tal-fjuwils 
tal-magni, għandu jiġi previst perjodu ta’ 
transizzjoni għall-finijiet ta’ ugwaljanza ta’ 
dawk il-livelli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni sħiħa tal-prinċipju tan-newtralità tal-fjuwil tidher li hija problematika biss 
fil-perspettiva fuq żmien fil-qosor tal-industrija tal-karozzi. M'humiex imbassra diffikultajiet 
sostanzjali f'xi settur ieħor. Għaldaqstant huwa raġonevoli li ftit ftit tiddaħħal in-newtralità 
sħiħa fir-rigward tal-fjuwils tal-magni għall-użu tat-trasport, iżda mhux fir-rigward ta' tipi 
oħra ta' fjuwils jew użi.

Emenda 46
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fl-interess tan-newtralità fiskali, 
għandhom japplikaw l-istess livelli minimi 
ta’ tassazzjoni għal kull komponent tat-
tassazzjoni tal-enerġija, għall-prodotti tal-
enerġija kollha li jintużaw għal skop 

(8) Fl-interess tan-newtralità fiskali, 
għandhom japplikaw l-istess livelli minimi 
ta’ tassazzjoni għal kull komponent tat-
tassazzjoni tal-enerġija, għall-prodotti tal-
enerġija kollha li jintużaw għal skop 
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partikolari. Meta l-livelli minimi tat-
tassazzjoni huma hekk preskritti, l-Istati 
Membri għandhom, anki għal raġunijiet ta’ 
newtralità fiskali, jiżguraw livelli ugwali 
ta’ tassazzjoni nazzjonali fuq il-prodotti 
kollha kkonċernati. Meta jkun meħtieġ, 
għandhom jiġu previsti perjodi ta’ 
transizzjoni għall-finijiet ta’ ugwaljanza ta’ 
dawk il-livelli.

partikolari. Meta l-livelli minimi tat-
tassazzjoni huma hekk preskritti, l-Istati 
Membri għandhom, anki għal raġunijiet ta’ 
newtralità fiskali, jiżguraw livelli ugwali 
ta’ tassazzjoni nazzjonali fuq il-prodotti 
kollha kkonċernati. Fir-rigward tal-fjuwils 
tal-magni, għandu jiġi previst perjodu ta’ 
transizzjoni għall-finijiet ta’ ugwaljanza ta’ 
dawk il-livelli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li fil-ġejjieni qarib il-prinċipju tan-newtralità tal-fjuwil se jkun problematiku fl-
industrija tal-karozzi.. Għaldaqstant huwa raġonevoli li ftit ftit tiddaħħal in-newtralità sħiħa 
fir-rigward tal-fjuwils tal-magni għall-użu tat-trasport, iżda mhux fir-rigward ta' tipi oħra ta' 
fjuwils jew użi.

Emenda 47
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-prinċipju ta' proporzjonalità 
għandu jiġi applikat b'mod ġust meta 
tkun qed tiġi ffissata r-rata ta' tassazzjoni 
tal-fjuwils fossili u mhux fossili, għal kull 
prodott partikolari tal-enerġija f’kull 
waħda minn dawn iż-żewġ kategoriji.
Fejn, bħala parti minn din id-Direttiva, 
livelli minimi ugwali ta' tassazzjoni jkunu 
rakkomandati għall-fjuwils fossili, minn 
banda, u għall-fjuwils mhux fossili, mill-
banda l-oħra, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw livelli minimi ugwali ta' 
tassazzjoni nazzjonali fuq il-prodotti 
kollha kkonċernati fil-kategorija tal-
fjuwils fossili jew fil-kategorija tal-fjuwils 
mhux fossili. Fuq talba ta' Stati Membri 
individwali, dawn għandhom jingħataw 
perjodi tranżizzjonali li jippermettulhom 
perjodi temporanji għat-tneħħija gradwali 
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jew eżenzjonijiet settorali mill-ambitu ta' 
din id-Direttiva jew mid-data tat-
traspożizzjoni meħtieġa tagħha fil-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali tagħhom.

Or. en

Emenda 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-livelli minimi ta’ tassazzjoni relatata 
mas-CO2 għandhom ikunu ffissati fid-
dawl tal-miri nazzjonali għall-Istati 
Membri kif stabbilit fid-
Deċiżjoni 406/2009/KE dwar l-isforz tal-
Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet 
tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-
impenji tal-Unjoni għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020.
Minħabba li dik id-Deċiżjoni tirrikonoxxi 
li l-isforzi biex inaqqsu l-emissjonijiet 
tagħhom tal-gassijiet serra għandhom 
jiġu distribwiti b’mod ġust bejn l-Istati 
Membri, għandhom jiġu stabbiliti perjodi 
ta’ tranżizzjoni għal ċerti Stati Membri.

imħassra

Or. en

Emenda 49
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-livelli minimi ta’ tassazzjoni relatata 
mas-CO2 għandhom ikunu ffissati fid-dawl 
tal-miri nazzjonali għall-Istati Membri kif 

(9) Il-livelli minimi ta’ tassazzjoni relatata 
mas-CO2 għandhom ikunu ffissati fid-dawl 
tal-miri nazzjonali għall-Istati Membri kif 
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stabbilit fid-Deċiżjoni 406/2009/KE dwar 
l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
biex jonoraw l-impenji tal-Unjoni għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
sal-2020. Minħabba li dik id-Deċiżjoni 
tirrikonoxxi li l-isforzi biex inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
għandhom jiġu distribwiti b’mod ġust bejn 
l-Istati Membri, għandhom jiġu stabbiliti 
perjodi ta’ tranżizzjoni għal ċerti Stati 
Membri.

stabbilit fid-Deċiżjoni 406/2009/KE dwar 
l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
biex jonoraw l-impenji tal-Unjoni għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
sal-2020. Minħabba li dik id-Deċiżjoni 
tirrikonoxxi li l-isforzi biex inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
għandhom jiġu distribwiti b’mod ġust bejn 
l-Istati Membri, jistgħu jiġu stabbiliti 
perjodi ta’ tranżizzjoni għal ċerti Stati 
Membri. Il-perjodi għandhom kemm jista' 
jkun, ikunu qosra u limitati fl-ambitu 
tagħhom. Jekk l-Unjoni tiddeċiedi li 
tgħolli l-objettivi tagħha għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, 
dawn il-perjodi għandhom ikunu 
rieżaminati u mfassla mill-ġdid jew 
għandhom jitneħħew.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Jekk l-objettivi għat-tnaqqis tal-gassijiet serra jogħlew, dawn il-perjodi tranżizzjonali jridu 
jitqiesu f'dawl ġdid.  Fis-sitwazzjoni bħal din, l-Istati Membri li qed jiġu eżentati jridu tal-
anqas b'xi mod jipparteċipaw fl-isforz komuni tat-tnaqqis tal-emissjonijiet.

Emenda 50
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-livelli minimi ta’ tassazzjoni relatata 
mas-CO2 għandhom ikunu ffissati fid-dawl 
tal-miri nazzjonali għall-Istati Membri kif 
stabbilit fid-Deċiżjoni 406/2009/KE dwar 
l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
biex jonoraw l-impenji tal-Unjoni għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
sal-2020. Minħabba li dik id-Deċiżjoni 
tirrikonoxxi li l-isforzi biex inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 

(9) Il-livelli minimi ta’ tassazzjoni relatata 
mas-CO2 għandhom ikunu ffissati fid-dawl 
tal-miri nazzjonali għall-Istati Membri kif 
stabbilit fid-Deċiżjoni 406/2009/KE dwar 
l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
biex jonoraw l-impenji tal-Unjoni għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
sal-2020. Minħabba li dik id-Deċiżjoni 
tirrikonoxxi li l-isforzi biex inaqqsu l-
emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra 
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għandhom jiġu distribwiti b’mod ġust bejn 
l-Istati Membri, għandhom jiġu stabbiliti 
perjodi ta’ tranżizzjoni għal ċerti Stati 
Membri.

għandhom jiġu distribwiti b’mod ġust bejn 
l-Istati Membri, għandhom jiġu stabbiliti 
perjodi twal biżżejjed ta’ tranżizzjoni għal 
ċerti Stati Membri li jqisu l-ħtiġijiet soċjali 
kif ukoll il-kalendarju għar-
ristrutturazzjoni meħtieġa tas-settur tal-
enerġija tagħhom.

Or. en

Emenda 51
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija għandhom 
jiġu żviluppati, b’mod ġenerali, fuq il-bażi 
tal-livelli minimi attwali tat-tassazzjoni.
Dan jimplika wkoll li l-livell minimu tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija 
applikabbli għall-fjuwils tal-karozzi 
għandu jibqa’ ogħla minn dak tal-fjuwils 
tat-tisħin.

(10) Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija għandhom 
jiġu żviluppati, b’mod ġenerali, fuq il-bażi 
tal-livelli minimi attwali tat-tassazzjoni.
Dan jimplika wkoll li l-livell minimu tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija 
applikabbli għall-fjuwils tal-karozzi 
għandu jibqa’ ogħla minn dak tal-fjuwils 
tat-tisħin. Biex tinżamm kompetizzjoni 
ġusta, l-elettriku użat biex iħaddem il-
vetturi għandu jiġi ntaxxat ukoll b'rata 
ogħla mill-elettriku użat għal skopijiet 
oħra. Aktarx li fil-futur qarib, l-elettriku 
jasal biex jibda jintuża bħala s-sors 
primarju ta' enerġija għas-sistemi tal-
propulsjoni mhux biss tal-ferroviji u tal-
karozzi provati, iżda wkoll tal-vetturi 
kummerċjali. Għaldaqstant, sabiex jiġi 
evitat li jkun hemm distorsjonijiet fil-
kompetizzjoni, it-rati minimi tat-taxxa 
għall-elettriku użat bħala enerġija għas-
sistemi ta' propulsjoni għandhom jiġi 
allinjati ma' dawk għall-fjuwils, 
b'konformità mal-Artikolu 7(1). Ir-rati 
mimimi tat-taxxa għall-elettriku użat biex 
iħaddem il-vetturi għandu, għaldaqstant, 
ikun l-istess bħal dawk għan-nafta użata 
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bħala fjuwil.

Or. de

Emenda 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandu jkun żgurat li l-livelli minimi 
tat-tassazzjoni jippriservaw l-effetti 
intenzjonati tagħhom. Minħabba li t-
tassazzjoni relatata mas-CO2
tikkumplimenta t-tħaddim tad-
Direttiva 2003/87/KE, il-prezz tas-suq tal-
kwoti tal-emissjonijiet għandu jkun 
issorveljat mill-qrib fl-analiżi perjodika 
tad-Direttiva, li huwa inkarigu tal-
Kummissjoni. Il-livelli minimi tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija għandhom f’intervalli regolari 
jiġu allinjati b’mod awtomatiku biex 
titqies l-evoluzzjoni tal-valur reali 
tagħhom sabiex ikun ippriservat il-livell 
attwali tal-armonizzazzjoni tar-rata; biex 
titnaqqas il-volatilità li titnissel mill-
prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel, dan l-
allinjament għandu jsir fuq il-bażi tat-
tibdil fl-indiċi armonizzat tal-Unjoni 
kollha tal-prezzijiet tal-konsumatur 
minbarra l-enerġija u l-ikel mhux 
ipproċessat kif ippubblikat mill-Eurostat.

imħassra

Or. en

Emenda 53
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandu jkun żgurat li l-livelli minimi 
tat-tassazzjoni jippriservaw l-effetti 
intenzjonati tagħhom. Minħabba li t-
tassazzjoni relatata mas-CO2
tikkumplimenta t-tħaddim tad-
Direttiva 2003/87/KE, il-prezz tas-suq tal-
kwoti tal-emissjonijiet għandu jkun 
issorveljat mill-qrib fl-analiżi perjodika 
tad-Direttiva, li huwa inkarigu tal-
Kummissjoni. Il-livelli minimi tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija għandhom f’intervalli regolari 
jiġu allinjati b’mod awtomatiku biex 
titqies l-evoluzzjoni tal-valur reali 
tagħhom sabiex ikun ippriservat il-livell 
attwali tal-armonizzazzjoni tar-rata; biex 
titnaqqas il-volatilità li titnissel mill-
prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel, dan l-
allinjament għandu jsir fuq il-bażi tat-
tibdil fl-indiċi armonizzat tal-Unjoni 
kollha tal-prezzijiet tal-konsumatur 
minbarra l-enerġija u l-ikel mhux 
ipproċessat kif ippubblikat mill-Eurostat.

(11) Għandu jkun żgurat li l-livelli minimi 
tat-tassazzjoni jippriservaw l-effetti 
intenzjonati tagħhom. Minħabba li t-
tassazzjoni relatata mas-CO2
tikkumplimenta t-tħaddim tad-
Direttiva 2003/87/KE, il-prezz tas-suq tal-
kwoti tal-emissjonijiet għandu jkun 
issorveljat mill-qrib fl-analiżi perjodika 
tad-Direttiva, li huwa inkarigu tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 54
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandu jkun żgurat li l-livelli minimi 
tat-tassazzjoni jippriservaw l-effetti 
intenzjonati tagħhom. Minħabba li t-
tassazzjoni relatata mas-CO2
tikkumplimenta t-tħaddim tad-
Direttiva 2003/87/KE, il-prezz tas-suq tal-
kwoti tal-emissjonijiet għandu jkun 
issorveljat mill-qrib fl-analiżi perjodika
tad-Direttiva, li huwa inkarigu tal-

(11) Għandu jkun żgurat li l-livelli minimi 
tat-tassazzjoni jippriservaw l-effetti 
intenzjonati tagħhom. Il-livelli minimi 
kemm tat-tassazzjoni tal-komsum ġenerali 
tal-enerġija kif ukoll tat-tassazzjoni 
relatata mas-CO2 għandhom f'intervalli 
regolari jiġu aġġornati b’mod awtomatiku 
biex titqies l-evoluzzjoni tal-valur reali 
tagħhom; biex titnaqqas il-volatilità li 
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Kummissjoni. Il-livelli minimi tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija 
għandhom f’intervalli regolari jiġu allinjati
b’mod awtomatiku biex titqies l-
evoluzzjoni tal-valur reali tagħhom sabiex 
ikun ippriservat il-livell attwali tal-
armonizzazzjoni tar-rata; biex titnaqqas il-
volatilità li titnissel mill-prezzijiet tal-
enerġija u tal-ikel, dan l-allinjament
għandu jsir fuq il-bażi tat-tibdil fl-indiċi 
armonizzat tal-Unjoni kollha tal-prezzijiet 
tal-konsumatur minbarra l-enerġija u l-ikel 
mhux ipproċessat kif ippubblikat mill-
Eurostat.

titnissel mill-prezzijiet tal-enerġija u tal-
ikel, dawn l-allinjamenti għandhom isiru
fuq il-bażi tat-tibdil fl-indiċi armonizzat 
tal-Unjoni kollha tal-prezzijiet tal-
konsumatur minbarra l-enerġija u l-ikel 
mhux ipproċessat kif ippubblikat mill-
Eurostat. Madanakollu, peress li t-
tassazzjoni relatata mas-CO2
tikkomplementa l-operazzjoni tad-
Direttiva 2003/87/KE, il-livell minimu tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2 għandu 
minflok, jekk u meta l-prezz tas-suq tal-
kwoti tal-emissjonijiet ikun ogħla mill-
valur reali tal-livell bażi tas-CO2, ikun 
allinjat ma' dak il-prezz. Barra minn 
hekk, jekk l-Unjoni tgħolli l-objettivi 
tagħha għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gass b'effett ta' serra, il-livell ta' bażi tas-
CO2 għandu jiġi konformi mal-objettivi l-
ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indiċizzazzjoni għandha tkun applikata lill-parti tas-CO2 wkoll sabiex jiġi żgurat li r-rata 
minima relattiva għas-CO2 ma tixxejjinx f'termini reali. Billi l-indiċi magħżul jeskludi l-
prodotti tal-enerġija, ikunu qed jiġu evitati problemi ta' inflazzjoni. Barra minn hekk, 
għandhom jinħolqu kundizzjonijiet indaqs fir-rigward tas-CO2 bejn it-tassazzjoni tal-enerġija 
u l-ETSm, billi r-rata minima ta' din id-Direttiva tintrabat mill-qrib mas-sinjal tal-prezz tal-
ETS. B'dan il-mod, ikunu qed jinħolqu inċentivi prevedibbli u ġusti biex jindirizzaw l-
emissjonijiet tas-CO2 fis-setturi kollha tas-soċjetà.

Emenda 55
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandu jkun żgurat li l-livelli minimi 
tat-tassazzjoni jippriservaw l-effetti 
intenzjonati tagħhom. Minħabba li t-
tassazzjoni relatata mas-CO2
tikkumplimenta t-tħaddim tad-

(11) Għandu jkun żgurat li l-livelli minimi 
tat-tassazzjoni jippriservaw l-effetti 
intenzjonati tagħhom. Minħabba li t-
tassazzjoni relatata mas-CO2
tikkumplimenta t-tħaddim tad-
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Direttiva 2003/87/KE, il-prezz tas-suq tal-
kwoti tal-emissjonijiet għandu jkun 
issorveljat mill-qrib fl-analiżi perjodika 
tad-Direttiva, li huwa inkarigu tal-
Kummissjoni. Il-livelli minimi tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija 
għandhom f’intervalli regolari jiġu allinjati 
b’mod awtomatiku biex titqies l-
evoluzzjoni tal-valur reali tagħhom sabiex 
ikun ippriservat il-livell attwali tal-
armonizzazzjoni tar-rata; biex titnaqqas il-
volatilità li titnissel mill-prezzijiet tal-
enerġija u tal-ikel, dan l-allinjament
għandu jsir fuq il-bażi tat-tibdil fl-indiċi 
armonizzat tal-Unjoni kollha tal-prezzijiet 
tal-konsumatur minbarra l-enerġija u l-ikel 
mhux ipproċessat kif ippubblikat mill-
Eurostat.

Direttiva 2003/87/KE, il-prezz tas-suq tal-
kwoti tal-emissjonijiet għandu jkun 
issorveljat mill-qrib fl-analiżi perjodika 
tad-Direttiva, li huwa inkarigu tal-
Kummissjoni. Il-livelli minimi tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija 
għandhom f’intervalli regolari jiġu
vvalutati mill-ġdid mill-Kunsill wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni, mal-
Parlament u mal-partijiet interessati 
relevanti biex titqies l-evoluzzjoni tal-valur 
reali tagħhom;  biex titnaqqas il-volatilità li 
titnissel mill-prezzijiet tal-enerġija u tal-
ikel, din il-valutazzjoni mill-ġdid regolari 
għandha ssir fuq il-bażi tat-tibdil fl-indiċi 
armonizzat tal-Unjoni kollha tal-prezzijiet 
tal-konsumatur minbarra l-enerġija u l-ikel 
mhux ipproċessat kif ippubblikat mill-
Eurostat.

Or. en

Emenda 56
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandu jkun żgurat li l-livelli minimi 
tat-tassazzjoni jippriservaw l-effetti 
intenzjonati tagħhom. Minħabba li t-
tassazzjoni relatata mas-CO2
tikkumplimenta t-tħaddim tad-
Direttiva 2003/87/KE, il-prezz tas-suq tal-
kwoti tal-emissjonijiet għandu jkun 
issorveljat mill-qrib fl-analiżi perjodika 
tad-Direttiva, li huwa inkarigu tal-
Kummissjoni. Il-livelli minimi tat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija 
għandhom f’intervalli regolari jiġu allinjati 
b’mod awtomatiku biex titqies l-
evoluzzjoni tal-valur reali tagħhom sabiex 
ikun ippriservat il-livell attwali tal-
armonizzazzjoni tar-rata; biex titnaqqas il-

(11) Għandu jkun żgurat li l-livelli minimi 
tat-tassazzjoni jippriservaw l-effetti 
intenzjonati tagħhom. Minħabba li t-
tassazzjoni relatata mas-CO2
tikkumplimenta t-tħaddim tad-Direttiva 
2003/87/KE, ix-xejra fil-prezz reali tas-suq 
tal-kwoti tal-emissjonijiet għandha tkun 
il-miżura ta' kejl użata meta jiġi ffissat il-
livell ta' tassazzjoni relatata mas-CO2 fl-
analiżi perjodika tad-Direttiva, li huwa 
inkarigu tal-Kummissjoni. Il-livelli minimi 
tat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija għandhom f’intervalli regolari jiġu 
allinjati b’mod awtomatiku biex titqies l-
evoluzzjoni tal-valur reali tagħhom sabiex 
ikun ippriservat il-livell attwali tal-
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volatilità li titnissel mill-prezzijiet tal-
enerġija u tal-ikel, dan l-allinjament 
għandu jsir fuq il-bażi tat-tibdil fl-indiċi 
armonizzat tal-Unjoni kollha tal-prezzijiet 
tal-konsumatur minbarra l-enerġija u l-ikel 
mhux ipproċessat kif ippubblikat mill-
Eurostat.

armonizzazzjoni tar-rata; biex titnaqqas il-
volatilità li titnissel mill-prezzijiet tal-
enerġija u tal-ikel, dan l-allinjament 
għandu jsir fuq il-bażi tat-tibdil fl-indiċi 
armonizzat tal-Unjoni kollha tal-prezzijiet 
tal-konsumatur minbarra l-enerġija u l-ikel 
mhux ipproċessat kif ippubblikat mill-
Eurostat.

Or. de

Emenda 57
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Minħabba n-natura kumplessa tar-
rekwiżiti li ż-żewġ komponenti taż-żewġ 
sistemi, jiġifieri it-tassazzjoni tal-enerġija 
u t-tassazzjoni relatata mas-CO2, suppost 
li jissodisfaw, għandhom jiġu stipulati fil-
livelli kollha regoli ċari li, fl-interessi tal-
konsumaturi kollha, ikunu trasparenti u li 
jinftiehmu mill-ewwel, sabiex jiġi 
ggarantit li s-sistema tista' tiġi 
amministrata sewwa.

Or. de

Emenda 58
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-qasam tal-fjuwils tal-karozzi, l-
aktar livell minimu favorevoli ta’ 
tassazzjoni applikabbli għan-nafta, 
prodott li fil-parti l-kbira tiegħu 

imħassra
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oriġinarjament kien iddedikat għal użu 
kummerċjali u għaldaqstant 
tradizzjonalment intaxxat f’livell aktar 
baxx, joħloq effett ta’ tgħawwiġ fir-
rigward tal-petrol, il-fjuwil li huwa l-
kompetitur ewlieni tiegħu. L-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2003/96/KE għaldaqstant 
jipprevedi l-ewwel passi ta’ allinjament 
gradwali għal livell minimu ta’ tassazzjoni 
applikabbli għall-petrol. Huwa meħtieġ li 
dan l-allinjament jitlesta u gradwalment 
ikun hemm ċaqliq għal sitwazzjoni fejn 
in-nafta u l-petrol ikunu intaxxati f’livell 
ugwali.

Or. fi

Emenda 59
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-qasam tal-fjuwils tal-karozzi, l-
aktar livell minimu favorevoli ta’ 
tassazzjoni applikabbli għan-nafta, prodott 
li fil-parti l-kbira tiegħu oriġinarjament 
kien iddedikat għal użu kummerċjali u 
għaldaqstant tradizzjonalment intaxxat 
f’livell aktar baxx, joħloq effett ta’ 
tgħawwiġ fir-rigward tal-petrol, il-fjuwil li 
huwa l-kompetitur ewlieni tiegħu. L-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2003/96/KE 
għaldaqstant jipprevedi l-ewwel passi ta’ 
allinjament gradwali għal livell minimu ta’ 
tassazzjoni applikabbli għall-petrol. Huwa 
meħtieġ li dan l-allinjament jitlesta u 
gradwalment ikun hemm ċaqliq għal 
sitwazzjoni fejn in-nafta u l-petrol ikunu 
intaxxati f’livell ugwali.

(12) Fil-qasam tal-fjuwils tal-karozzi, l-
aktar livell minimu favorevoli ta’ 
tassazzjoni applikabbli għan-nafta, prodott 
li fil-parti l-kbira tiegħu oriġinarjament 
kien iddedikat għal użu kummerċjali u 
għaldaqstant tradizzjonalment intaxxat 
f’livell aktar baxx, joħloq effett ta’ 
tgħawwiġ fir-rigward tal-petrol, il-fjuwil li 
huwa l-kompetitur ewlieni tiegħu. L-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2003/96/KE 
għaldaqstant jipprevedi l-ewwel passi ta’ 
allinjament gradwali għal livell minimu ta’ 
tassazzjoni applikabbli għall-petrol.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

In-nafta għadu fjuwil importanti għall-użu min-negozji. Jekk ir-rati tat-taxxa jiġu allinjati, il-
prezz tan-nafta jogħla f'ħafna Stati Membri. Ma jkunx sewwa li tiddgħajjef il-kompetittività 
tal-industrija tat-trasport, pereżempju, billi jiġu allinjati r-rati minimi tat-taxxa fuq il-petrol u 
n-nafta.

Emenda 60
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-qasam tal-fjuwils tal-karozzi, l-
aktar livell minimu favorevoli ta’ 
tassazzjoni applikabbli għan-nafta, prodott 
li fil-parti l-kbira tiegħu oriġinarjament 
kien iddedikat għal użu kummerċjali u 
għaldaqstant tradizzjonalment intaxxat 
f’livell aktar baxx, joħloq effett ta’ 
tgħawwiġ fir-rigward tal-petrol, il-fjuwil li 
huwa l-kompetitur ewlieni tiegħu. L-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2003/96/KE 
għaldaqstant jipprevedi l-ewwel passi ta’ 
allinjament gradwali għal livell minimu ta’ 
tassazzjoni applikabbli għall-petrol. Huwa 
meħtieġ li dan l-allinjament jitlesta u 
gradwalment ikun hemm ċaqliq għal 
sitwazzjoni fejn in-nafta u l-petrol ikunu 
intaxxati f’livell ugwali.

(12) Fil-qasam tal-fjuwils tal-karozzi, l-
aktar livell minimu favorevoli ta’ 
tassazzjoni applikabbli għan-nafta, prodott 
li fil-parti l-kbira tiegħu oriġinarjament 
kien iddedikat għal użu kummerċjali u 
għaldaqstant tradizzjonalment intaxxat 
f’livell aktar baxx, joħloq effett ta’ 
tgħawwiġ fir-rigward tal-petrol, il-fjuwil li 
huwa l-kompetitur ewlieni tiegħu. L-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2003/96/KE 
għaldaqstant jipprevedi l-ewwel passi ta’ 
allinjament gradwali għal livell minimu ta’ 
tassazzjoni applikabbli għall-petrol. Huwa 
meħtieġ li dan l-allinjament jitlesta u 
gradwalment ikun hemm ċaqliq għal 
sitwazzjoni fejn in-nafta u l-petrol ikunu 
ntaxxati f’livell ugwali. Barra minn hekk, 
għandhom jiġu previsti perjodi 
tranżizzjonali sabiex tiġi ffaċilitata t-
traspożizzjoni ta' din id-Direttiva fil-liġi 
nazzjonali rispettiva tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 61
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-qasam tal-fjuwils tal-karozzi, l-
aktar livell minimu favorevoli ta’ 
tassazzjoni applikabbli għan-nafta, prodott 
li fil-parti l-kbira tiegħu oriġinarjament 
kien iddedikat għal użu kummerċjali u 
għaldaqstant tradizzjonalment intaxxat 
f’livell aktar baxx, joħloq effett ta’ 
tgħawwiġ fir-rigward tal-petrol, il-fjuwil li 
huwa l-kompetitur ewlieni tiegħu. L-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2003/96/KE 
għaldaqstant jipprevedi l-ewwel passi ta’ 
allinjament gradwali għal livell minimu ta’ 
tassazzjoni applikabbli għall-petrol. Huwa 
meħtieġ li dan l-allinjament jitlesta u 
gradwalment ikun hemm ċaqliq għal 
sitwazzjoni fejn in-nafta u l-petrol ikunu 
intaxxati f’livell ugwali.

(12) Fil-qasam tal-fjuwils tal-karozzi, l-
aktar livell minimu favorevoli ta’ 
tassazzjoni applikabbli għan-nafta, prodott 
li fil-parti l-kbira tiegħu oriġinarjament 
kien iddedikat għal użu kummerċjali u 
għaldaqstant tradizzjonalment intaxxat 
f’livell aktar baxx, jista' jitqies li joħloq 
effett ta’ tgħawwiġ fir-rigward tal-petrol, 
il-fjuwil li huwa l-kompetitur ewlieni 
tiegħu. L-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2003/96/KE għaldaqstant 
jipprevedi l-ewwel passi ta’ allinjament 
gradwali għal livell minimu ta’ tassazzjoni 
applikabbli għall-petrol. Huwa raġonevoli
li dan l-allinjament jitlesta u gradwalment 
ikun hemm ċaqliq għal sitwazzjoni fejn in-
nafta u l-petrol ikunu ntaxxati f’livell 
ugwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test għandu jsir kemmxejn aktar impliċitu.

Emenda 62
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-implimentazzjoni tal-istruttura 
ġdida se tinvolvi ż-żieda tar-rata ta' 
tassazzjoni tad-dijżil biex tiġi allinjata 
għal dik tal-petrol. Dan jista' jippreġudika 
kemm id-deċiżjoni meħuda mill-industrija 
Ewropea tal-karozzi li tiffoka fuq magni 
konvenzjonali nodfa u effiċjenti fl-użu tal-
enerġija, kif ukoll l-ilħuq tal-objettivi ta' 
tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-UE, 
peress li l-valuri limitu ffissati fir-rigward 
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tas-CO2 jistgħu biss jintlaħqu jekk għadd 
suffiċjenti ta' vetturi fuq it-triq ikunu 
jaħdmu bid-dijżil. Iridu jittiħedu miżuri 
flessibbli xierqa sabiex jiżguraw li l-
kompetittività tas-settur tal-karozzi u s-
suċċess tal-istrateġija tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tas-CO2 f'dak is-settur ma 
jkunux ipperikolati. It-taxxi fuq ix-xiri, 
fuq ir-reġistrazzjoni, u t-taxxi ta' kull sena 
fuq is-sewqan iridu jkunu armonizzati u, 
bi prinċipju, stabbiliti biss abbażi tal-
emissjonijiet tas-CO2 tal-vettura.

Or. de

Emenda 63
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fir-rigward tal-possibbiltà li l-Istati 
Membri japplikaw livell aktar baxx ta’ 
tassazzjoni għall-użu kummerċjali milli 
għall-użu mhux kummerċjali tan-nafta 
bħala fjuwil tal-karozzi, din id-
dispożizzjoni tkun tidher li mhijiex aktar 
kompatibbli mar-rekwiżit li titjieb l-
effiċjenza tal-enerġija u l-ħtieġa li jkun 
indirizzat l-impatt ambjentali li qiegħed 
jikber u għaldaqstant għandha titħassar.
L-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2003/96/KE 
jawtorizza lil ċerti Stati Membri sabiex 
japplikaw rata mnaqqsa fuq in-nafta tat-
tisħin. Dik id-dispożizzjoni m'għadhiex 
kompatibbli mat-tħaddim kif jixraq tas-
suq intern u mal-objettivi usa’ tat-Trattat.
Għaldaqstant għandha titħassar.

(13) It-tassazzjoni tal-fjuwils abbażi tal-
kontenut tal-enerġija tagħhom, li jwassal 
għal rati differenti ta' taxxa applikata 
għall-petrol u għan-nafta, għandhom 
japplikaw biss għar-rati minimi tat-
tassazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
ikomplu jkunu ħielsa li jiffissaw ir-rati 
tat-taxxa tagħhom għall-petrol u għan-
nafta, bir-rispett għall-prinċipju tas-
sovranità fiskali nazzjonali, sakemm dawn 
ma jkunux anqas mir-rati minimi stipulati 
fid-Direttiva. Bl-istess mod, l-Istati 
Membri għandhom ikunu kapaċi wkoll 
jimponu rati differenti tat-taxxa fuq in-
nafta użata għall-finijiet privati u 
kummerċjali. Fis-settur tal-vetturi 
kummerċjali, il-kompetizzjoni bejn in-
nafta u l-petrol bħala fjuwil għall-muturi
hija irrelevanti, peress li l-vetturi kollha 
kummerċjali huma mgħammra b'magni 
dijżil u m'hemm l-ebda ċans li dawn 
jinbiddlu b'magni petrol fil-futur. Il-
vetturi kummerċjali użati għall-ġarr bit-
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triq diġà jridu jħallsu għall-ispejjeż 
infrastrutturali li huma jikkawżaw, 
permezz ta' nollijiet għall-użu tat-triq 
ibbażati fuq il-ħin u d-distanza. Hemm 
raġuni valida, għaldaqstant, li l-Istati 
Membri jibqgħu jitħallew jintaxxaw in-
nafta użata għal ċerti tipi ta' vetturi 
kummerċjali b'rata aktar baxxa min-nafta 
użata għal finijiet mhux kummerċjali.
F'dan ir-rigward, ir-rati minimi tat-
tassazzjoni fuq in-nafta użata bħala fjuwil 
għall-magni m'għandhom bl-ebda mod 
ikunu ogħla mir-rati nazzjonali tat-taxxa 
fuq id-dijżil użat għal finijiet 
kummerċjali.

Or. de

Emenda 64
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fir-rigward tal-possibbiltà li l-Istati 
Membri japplikaw livell aktar baxx ta’ 
tassazzjoni għall-użu kummerċjali milli 
għall-użu mhux kummerċjali tan-nafta 
bħala fjuwil tal-karozzi, din id-
dispożizzjoni tkun tidher li mhijiex aktar 
kompatibbli mar-rekwiżit li titjieb l-
effiċjenza tal-enerġija u l-ħtieġa li jkun 
indirizzat l-impatt ambjentali li qiegħed 
jikber u għaldaqstant għandha titħassar.
L-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2003/96/KE 
jawtorizza lil ċerti Stati Membri sabiex 
japplikaw rata mnaqqsa fuq in-nafta tat-
tisħin. Dik id-dispożizzjoni m'għadhiex 
kompatibbli mat-tħaddim kif jixraq tas-suq 
intern u mal-objettivi usa’ tat-Trattat.
Għaldaqstant għandha titħassar.

(13) Il-possibilità li l-Istati Membri 
japplikaw livell aktar baxx ta' tassazzjoni 
għall-użu kummerċjali tan-nafta milli 
għall-użu mhux kummerċjali tan-nafta 
bħala fjuwil tal-karozzi se tinżamm. L-
Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2003/96/KE 
jawtorizza lil ċerti Stati Membri sabiex 
japplikaw rata mnaqqsa fuq in-nafta tat-
tisħin. Dik id-dispożizzjoni m'għadhiex 
kompatibbli mat-tħaddim kif jixraq tas-suq 
intern u mal-objettivi usa’ tat-Trattat.
Għaldaqstant għandha titħassar.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li l-Istati Membri japplikaw livell aktar baxx ta' tassazzjoni għall-użu 
kummerċjali tan-nafta bħala fjuwil tal-karozzi għandha tinżamm, peress li attwalment l-ebda 
fjuwil alternattiv m'huwa disponibbli għall-użu fit-trasport kummerċjali.

Emenda 65
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fir-rigward tal-possibbiltà li l-Istati 
Membri japplikaw livell aktar baxx ta’ 
tassazzjoni għall-użu kummerċjali milli 
għall-użu mhux kummerċjali tan-nafta 
bħala fjuwil tal-karozzi, din id-
dispożizzjoni tkun tidher li mhijiex aktar 
kompatibbli mar-rekwiżit li titjieb l-
effiċjenza tal-enerġija u l-ħtieġa li jkun 
indirizzat l-impatt ambjentali li qiegħed 
jikber u għaldaqstant għandha titħassar. L-
Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2003/96/KE 
jawtorizza lil ċerti Stati Membri sabiex 
japplikaw rata mnaqqsa fuq in-nafta tat-
tisħin. Dik id-dispożizzjoni m'għadhiex 
kompatibbli mat-tħaddim kif jixraq tas-suq 
intern u mal-objettivi usa’ tat-Trattat.
Għaldaqstant għandha titħassar.

(13) Fir-rigward tal-possibbiltà li l-Istati 
Membri japplikaw livell aktar baxx ta’ 
tassazzjoni għall-użu kummerċjali milli 
għall-użu mhux kummerċjali tan-nafta 
bħala fjuwil tal-karozzi, din id-
dispożizzjoni tkun tidher li mhijiex aktar 
kompatibbli mar-rekwiżit li titjieb l-
effiċjenza tal-enerġija u l-ħtieġa li jkun 
indirizzat l-impatt ambjentali li qiegħed 
jikber u għaldaqstant għandha titħassar.
Sabiex id-ditti tat-trasport jingħataw l-
opportunità li jadattaw għar-regoli l-
ġodda, għandu jiġi stabbilit perjodu ta' 
tranżizzjoni li jintemm fl-2033. L-
Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2003/96/KE 
jawtorizza lil ċerti Stati Membri sabiex 
japplikaw rata mnaqqsa fuq in-nafta tat-
tisħin. Dik id-dispożizzjoni m'għadhiex 
kompatibbli mat-tħaddim kif jixraq tas-suq 
intern u mal-objettivi usa’ tat-Trattat.
Għaldaqstant għandha titħassar.

Or. nl

Emenda 66
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fir-rigward tal-possibbiltà li l-Istati 
Membri japplikaw livell aktar baxx ta’ 
tassazzjoni għall-użu kummerċjali milli 
għall-użu mhux kummerċjali tan-nafta 
bħala fjuwil tal-karozzi, din id-
dispożizzjoni tkun tidher li mhijiex aktar 
kompatibbli mar-rekwiżit li titjieb l-
effiċjenza tal-enerġija u l-ħtieġa li jkun 
indirizzat l-impatt ambjentali li qiegħed 
jikber u għaldaqstant għandha titħassar. L-
Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2003/96/KE 
jawtorizza lil ċerti Stati Membri sabiex 
japplikaw rata mnaqqsa fuq in-nafta tat-
tisħin. Dik id-dispożizzjoni m'għadhiex 
kompatibbli mat-tħaddim kif jixraq tas-suq 
intern u mal-objettivi usa’ tat-Trattat.
Għaldaqstant għandha titħassar.

(13) Fir-rigward tal-possibbiltà li l-Istati 
Membri japplikaw livell aktar baxx ta’ 
tassazzjoni għall-użu kummerċjali milli 
għall-użu mhux kummerċjali tan-nafta 
bħala fjuwil tal-karozzi, din id-
dispożizzjoni tkun tidher li mhijiex aktar 
kompatibbli mar-rekwiżit li titjieb l-
effiċjenza tal-enerġija u l-ħtieġa li jkun 
indirizzat l-impatt ambjentali li qiegħed 
jikber u għaldaqstant għandha titħassar.
Għal raġunijiet ta' korrettezza u sabiex 
jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għall-
mezzi differenti ta' trasport tal-merkanzija 
li jużaw fjuwils tal-karozzi, il-fjuwils tal-
karozzi u prodotti enerġetiċi oħra użati fit-
trasport bl-ajru u marittimu għandhom 
jiġu ntaxxati f'dan is-sens. L-Artikolu 9(2) 
tad-Direttiva 2003/96/KE jawtorizza lil 
ċerti Stati Membri sabiex japplikaw rata 
mnaqqsa fuq in-nafta tat-tisħin. Dik id-
dispożizzjoni m'għadhiex kompatibbli mat-
tħaddim kif jixraq tas-suq intern u mal-
objettivi usa’ tat-Trattat. Għaldaqstant 
għandha titħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati membri għandhom jitħallew jintaxxaw il-prodotti tal-enerġija użati għall-attivitajiet 
tal-avjazzjoni u marittimi.

Emenda 67
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fir-rigward tal-possibbiltà li l-Istati 
Membri japplikaw livell aktar baxx ta’ 
tassazzjoni għall-użu kummerċjali milli 

(13) Il-possibbiltà li l-Istati Membri 
japplikaw livell aktar baxx ta’ tassazzjoni 
għall-użu kummerċjali milli għall-użu 
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għall-użu mhux kummerċjali tan-nafta 
bħala fjuwil tal-karozzi, din id-
dispożizzjoni tkun tidher li mhijiex aktar 
kompatibbli mar-rekwiżit li titjieb l-
effiċjenza tal-enerġija u l-ħtieġa li jkun 
indirizzat l-impatt ambjentali li qiegħed 
jikber u għaldaqstant għandha titħassar.
L-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2003/96/KE 
jawtorizza lil ċerti Stati Membri sabiex 
japplikaw rata mnaqqsa fuq in-nafta tat-
tisħin. Dik id-dispożizzjoni m'għadhiex 
kompatibbli mat-tħaddim kif jixraq tas-suq 
intern u mal-objettivi usa’ tat-Trattat.
Għaldaqstant għandha titħassar.

mhux kummerċjali tan-nafta bħala fjuwil 
tal-karozzi hija ekonomikament 
importanti għaliex l-ispejjeż tat-trasport 
jammontaw għal parti sinifikanti tal-
istruttura tal-ispejjeż tan-negozju, 
speċjalment f'pajjiżi fejn id-distanzi tal-
vjaġġi huma twal, u għalhekk għandha 
tibqa’ fis-seħħ. L-Artikolu 9(2) tad-
Direttiva 2003/96/KE jawtorizza lil ċerti 
Stati Membri sabiex japplikaw rata 
mnaqqsa fuq in-nafta tat-tisħin. Dik id-
dispożizzjoni m'għadhiex kompatibbli mat-
tħaddim kif jixraq tas-suq intern u mal-
objettivi usa’ tat-Trattat. Għaldaqstant 
għandha titħassar.

Or. fi

Emenda 68
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Hemm il-ħtieġa li jiġi limitat l-impatt 
tal-ispiża potenzjali tat-tassazzjoni relatata 
mas-CO2 fuq is-setturi jew is-subsetturi 
meqjusin bħala esposti għal riskju 
sinifikanti ta’ rilokazzjoni tal-emissjonjiet 
tal-karbonju skont l-Artikolu 10a(13) tad-
Direttiva 2003/87/KE. Għaldaqstant, 
huwa xieraq li jiġu previsti miżuri 
tranżizzjonali korrispondenti li, 
madankollu, għandhom jippriservaw 
ukoll l-effikaċja ambjentali tat-tassazzjoni 
relatata mas-CO2.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-numru limitat ta' setturi u installazzjonijiet affetwati mir-rilokazzjoni tal-karbonju fir-
realtà ma tiġġustifikax din is-soluzzjoni. L-Istati Membri għandhom jpattu permezz tal-
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għajnuna mill-istat, għal kwalunkwe riskju ppruvat tar-rilokazzjoni tal-karbonju għal 
industriji li jużaw l-enerġija b' mod intensiv minħabba t-tassazzjoni tal-enerġija.

Emenda 69
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Hemm il-ħtieġa li jiġi limitat l-impatt 
tal-ispiża potenzjali tat-tassazzjoni relatata 
mas-CO2 fuq is-setturi jew is-subsetturi 
meqjusin bħala esposti għal riskju 
sinifikanti ta’ rilokazzjoni tal-emissjonjiet 
tal-karbonju skont l-Artikolu 10a(13) tad-
Direttiva 2003/87/KE. Għaldaqstant, huwa 
xieraq li jiġu previsti miżuri tranżizzjonali
korrispondenti li, madankollu, għandhom 
jippriservaw ukoll l-effikaċja ambjentali 
tat-tassazzjoni relatata mas-CO2.

(14) Hemm il-ħtieġa li jiġi limitat l-impatt 
tal-ispiża potenzjali tal-istruttura l-ġdida 
tat-taxxa fuq is-setturi jew is-subsetturi 
meqjusin bħala esposti għal riskju 
sinifikanti ta’ rilokazzjoni tal-emissjonjiet 
tal-karbonju.  Għaldaqstant, huwa xieraq li 
jiġu previsti miżuri korrispondenti li, 
madankollu, għandhom jippriservaw ukoll 
l-effikaċja ambjentali tat-tassazzjoni 
relatata mas-CO2.

Or. de

Emenda 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Hemm il-ħtieġa li jiġi limitat l-impatt 
tal-ispiża potenzjali tat-tassazzjoni relatata 
mas-CO2 fuq is-setturi jew is-subsetturi 
meqjusin bħala esposti għal riskju 
sinifikanti ta’ rilokazzjoni tal-emissjonjiet 
tal-karbonju skont l-Artikolu 10a(13) tad-
Direttiva 2003/87/KE. Għaldaqstant, huwa 
xieraq li jiġu previsti miżuri tranżizzjonali 
korrispondenti li, madankollu, għandhom 
jippriservaw ukoll l-effikaċja ambjentali 
tat-tassazzjoni relatata mas-CO2.

(14) Hemm il-ħtieġa li jiġi limitat l-impatt 
tal-ispiża potenzjali tat-tassazzjoni 
fakultattiva relatata mas-CO2 fuq is-setturi 
jew is-subsetturi meqjusin bħala esposti 
għal riskju sinifikanti ta’ rilokazzjoni tal-
emissjonjiet tal-karbonju skont l-
Artikolu 10a(13) tad-
Direttiva 2003/87/KE. Għaldaqstant, huwa 
xieraq li jiġu previsti miżuri tranżizzjonali 
korrispondenti li, madankollu, għandhom 
jippriservaw ukoll l-effikaċja ambjentali 
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tat-tassazzjoni relatata mas-CO2.

Or. en

Emenda 71
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Kwalunkwe ristrutturazzjoni tat-
tassazzjoni tal-enerġija għandha tiżgura li 
s-setturi li ma jkunux suġġetti għall-
iskema tal-iskambju tal-kwoti tal-
emissjonijiet ma jkunux penalizzati fir-
rigward tal-oqsma mhux koperti minn din 
l-iskema.

Or. de

Emenda 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Artikolu 5 tad-
Direttiva 2003/96/KE jippermetti l-
applikazzjoni ta’ rati ddifferenzjati ta’ 
tassazzjoni f’ċerti każijiet. Madankollu, 
sabiex tkun żgurata l-konsistenza tas-
sinjal tal-prezz tas-CO2, il-possibbiltà 
għall-Istati Membri li jiddifferenzjaw ir-
rati nazzjonali għandha tkun ristretta 
għat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-possibbiltà li 
jkun applikat livell aktar baxx ta’ 
tassazzjoni għall-fjuwil tal-karozzi użat 
mit-taxis mhijiex aktar kompatibbli mal-
objettiv tal-politiki li jippromwovu l-

(15) L-Artikolu 5 tad-
Direttiva 2003/96/KE jippermetti l-
applikazzjoni ta’ rati ddifferenzjati ta’ 
tassazzjoni f’ċerti każijiet. Barra minn 
hekk, il-possibbiltà li jkun applikat livell 
aktar baxx ta’ tassazzjoni għall-fjuwil tal-
karozzi użat mit-taxis mhijiex aktar 
kompatibbli mal-objettiv tal-politiki li 
jippromwovu l-fjuwils alternattivi u t-
trasportaturi tal-enerġija u l-użu ta’ vetturi 
aktar nodfa fit-trasport urban u 
għaldaqstant għandha titneħħa.
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fjuwils alternattivi u t-trasportaturi tal-
enerġija u l-użu ta’ vetturi aktar nodfa fit-
trasport urban u għaldaqstant għandha 
titneħħa.

Or. en

Emenda 73
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Artikolu 5 tad-
Direttiva 2003/96/KE jippermetti l-
applikazzjoni ta’ rati ddifferenzjati ta’ 
tassazzjoni f’ċerti każijiet. Madankollu, 
sabiex tkun żgurata l-konsistenza tas-sinjal 
tal-prezz tas-CO2, il-possibbiltà għall-Istati 
Membri li jiddifferenzjaw ir-rati nazzjonali 
għandha tkun ristretta għat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija. Barra minn 
hekk, il-possibbiltà li jkun applikat livell 
aktar baxx ta’ tassazzjoni għall-fjuwil tal-
karozzi użat mit-taxis mhijiex aktar 
kompatibbli mal-objettiv tal-politiki li 
jippromwovu l-fjuwils alternattivi u t-
trasportaturi tal-enerġija u l-użu ta’ vetturi 
aktar nodfa fit-trasport urban u 
għaldaqstant għandha titneħħa.

(15) L-Artikolu 5 tad-
Direttiva 2003/96/KE jippermetti l-
applikazzjoni ta’ rati ddifferenzjati ta’ 
tassazzjoni f’ċerti każijiet. Madankollu, 
sabiex tkun żgurata l-konsistenza tas-sinjal 
tal-prezz tas-CO2, il-possibbiltà għall-Istati 
Membri li jiddifferenzjaw ir-rati nazzjonali 
għandha tkun ristretta għat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija. Barra minn 
hekk, il-possibbiltà li jkun applikat livell 
aktar baxx ta’ tassazzjoni għall-fjuwil tal-
karozzi derivat miż-żejt u użat mit-taxis 
mhijiex aktar kompatibbli mal-objettiv tal-
politiki li jippromwovu l-fjuwils 
alternattivi u t-trasportaturi tal-enerġija u l-
użu ta’ vetturi aktar nodfa fit-trasport urban 
u għaldaqstant għandha titneħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Gass naturali/bijometan huwa l-alternattiv għal fjuwils li ġejjin miż-żejt u għandu b'mod 
partikolari emissjonijiet baxxi ta' sustanzi tossiċi jew li jikkaġunaw il-kankru, ftit li xejn 
emissjonijiet tal-partiċelli, l-ebda emissjoni tal-idrokarboni reattivi, emissjonijiet NOx 
inaqqsa, kif ukoll livell tal-istorbju aktar baxx, li jagħmlu fjuwil idejali għall-karozzi f'żoni 
urbani. Il-Grupp Espert tar-rapport Fjuwils Futuri għat-Trasport mill-25 ta' Jannar 2011 
jiddikkjara li l-metanu għandu jiġi promoss bħala wieħed mill-alternattivi prinċipali fit-
trasport urbani.
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Emenda 74
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Peress li l-introduzzjoni tal-vetturi 
ibridi hija importanti ħafna biex ma 
jibqax ikun hemm daqshekk dipendenza 
fuq il-fjuwils minn sorsi mhux 
rinnovabbli, fis-settur tat-trasport, l-Istati 
Membri għandhom, għal perjodu limitat, 
ikollhom il-possibbiltà li japplikaw 
eżenzjoni jew tnaqqis fil-livell ta' 
tassazzjoni fuq l-elettriku utilizzat biex 
dawn il-vetturi jiġu ċċarġjati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-elettriċizzazzjoni hija element importanti fil-proċess sabiex is-settur tat-trasport isir 
sostenibbli. Billi l-impatt totali tal-emissjonijiet ta' dawn il-vetturi huwa marbut mill-qrib ma 
kemm ikun 'nadif' l-elettriku li jidħol fis-sistema, mhux bilfors li dawn il-vetturi jirrispettaw l-
ambjent fl-Istati Membri kollha fuq terminu qasir taż-żmien.  madankollu, fuq żmien fit-tul, 
dawn it-teknoloġiji effiċjenti ħafna se jinfetħu għall-ħolqien ta' sistemi tat-trasport verament 
sostenibbli.

Emenda 75
Rovana Plumb

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-

(17) L-eżenzjonijiet jew it-tnaqqis għall-
benefiċċju tad-djar u organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti bħala ddedikati għall-benesseri 
soċjali għandhom jifformaw parti minn 
miżuri soċjali b'saħħithom u komprensivi 
ddefiniti mill-Istati Membri. Il-possibbiltà 
li jkunu applikati tali eżenzjonijiet jew 
tnaqqis għandha, għal raġunijiet ta’ 
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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’ 
limitat, tali eżenzjoniiet u tnaqqis 
għandhom ikunu applikati biss għal 
attivitajiet mhux tan-negozju.

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’ limitat, 
tali eżenzjoniiet u tnaqqis għandhom ikunu 
applikati biss għal attivitajiet mhux tan-
negozju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aspett soċjali huwa kruċjali meta tkun qed tiġi trattat leġiżlazzjoni li tolqot lis-settur 
enerġetiku. Għandu jkun enfasizzat biċ-ċar li l-Istati Membri fil-kuntest tad-Direttiva 
għandhom ir-responsabilità li jieħdu azzjoni biex jgħinu lill-familji li jgħixu fil-faqar 
enerġetiku jew jinsabu fir-riskju tiegħu. 

Emenda 76
Philippe De Backer

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’ limitat, tali eżenzjoniiet u 
tnaqqis għandhom ikunu applikati biss 
għal attivitajiet mhux tan-negozju.

(17) L-eżenzjonijiet jew it-tnaqqis għall-
benefiċċju tad-djar u organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti bħala ddedikati għall-benesseri 
soċjali ma jħallux li jingħata sinjal korrett 
tal-prezz.  Għall-finijiet ta' effiċjenza 
enerġetika akbar u tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet, dawn l-eżenzjonijiet jew 
tnaqqis ma jkunux aktar awspikabbli 
ladarba jiskadi perjodu tranżizzjonali.
Ikun xieraq li, ladarba jkun ingħata sinjal 
tal-prezz, l-Istati Membri għandhom 
jgħinu lill-familji bi dħul baxx jew lil 
organizzazzjonijiet tal-karità għal 
raġunijiet soċjali. B'dan il-mod, l-ispejjeż 
ogħla għall-enerġija għal dan il-grupp fil-
mira jistgħu jiġu kkumpensati permezz ta' 
miżuri soċjali supplimentari.

Or. nl
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Emenda 77
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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’ limitat, tali eżenzjoniiet u 
tnaqqis għandhom ikunu applikati biss 
għal attivitajiet mhux tan-negozju.

(17) L-eżenzjonijiet jew it-tnaqqis għall-
benefiċċju tad-djar u organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti bħala ddedikati għall-benesseri 
soċjali jkunu jfissru t-telfa ta' inċentiv 
importanti biex jitnaqqsu l-kontijiet u l-
użu tal-enerġija. Id-dħul li jinġabar mit-
tassazzjoni fuq l-enerġija għandu jintuża 
biex jgħin jipproteġi lil dawk li għandhom 
dħul baxx u li huma partikolarment 
vulnerabbli, għal skemi ta' rinnovazzjoni
tal-akkomodazzjonijiet soċjali jew id-djar 
ta' dawk li jinsabu f'faqar enerġetiku.
F'xi Stati Membri, l-ispejjeż ogħla tat-
tisħin diġà qed jiġu kkumpensati permezz 
ta’ pagamanti ogħla tas-sigurtà soċjali 
jew miżuri soċjali addizzjonali. L-Istati 
Membri għandhom ikunu obbligati 
jirrappurtaw lura lill-Kummissjoni dwar 
il-passi li qegħdin jieħdu biex jipproteġu 
lil dawk b'introjtu baxx.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li jiġu eżentati l-familji kollha se jdgħajjef l-inċentivi għall-konservazzjoni tal-enerġija u 
jagħti inċentiv ukoll biex jiġi evitat l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet aktar effikaċi għat-tisħin tad-
distretti, u b'hekk ikun hemm distorsjoni fl-iskema tal-UE għan-negozjar tal-emissjonijiet (EU 
ETS). Id-dħul ġġenerat mit-taxxi tal-enerġija għandu jintuża biex isostni l-gruppi aktar foqra 
tas-soċjetà u biex isostni miżuri għall-iffrankar tal-enerġija.

Emenda 78
Olle Ludvigsson
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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’ limitat, tali eżenzjoniiet u 
tnaqqis għandhom ikunu applikati biss 
għal attivitajiet mhux tan-negozju.

(17) Sabiex jitfasslu l-inċentivi xierqa 
għal investimenti fl-iffrankar tal-enerġija 
u għal titjib fl-effiċjenza enerġetika, il-
possibbiltà fl-Artikolu 15 li jkunu applikati 
eżenzjonijiet jew tnaqqis għall-familji u l-
organizzazzjonijiet tal-karità, għandha 
titneħħa. Fl-Istati Membri fejn dan 
jaffettwa l-prezzijiet tal-enerġija, il-familji 
bi dħul baxx u l-organizzazzjonijiet tal-
karità għandhom ikunu kkumpensati 
permezz ta' miżuri soċjali solidi u 
komprensivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni bil-kamp ta' applikazzjoni attwali – mingħajr ma jiżdied iż-żejt tat-tisħin –
għandha, fuq żmien fit-tul, titneħħa, sabiex jissaħħu l-inċentivi għall-iffrankar u l-effiċjenzi 
enerġetiċi. Fl-istess ħin, il-familji bi dħul baxx u l-organizzazzjonijiet tal-karità għandhom 
jiġu kkumpensati permezz ta' miżuri soċjali. Meta tkun applikata, l-eżenzjoni tnaqqas il-
pressjoni tal-prezzijiet – u b'mod ċar tiskuraġġixxi l-investimenti, pereżempju, fir-rinovazzjoni 
tal-binjiet u fit-tisħin distrettwali – u għaldaqstant twassal għal passività żejda fost il-familji 
fir-rigward tal-limitazzjoni tal-konsum tal-enerġija. 

Emenda 79
Leonardo Domenici

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fil-każ tal-gass tal-pitrolju likwifikat 
(LPG) u l-gass naturali użati bħala 
propellanti, il-vantaġġi f’forma ta’ livelli 
minimi aktar baxxi ta’ tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija jew il-

imħassar
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possibbiltà li dawk il-prodotti tal-enerġija 
jkunu eżentati mit-tassazzjoni mhumiex 
aktar iġġustifikati, b’mod partikolari fid-
dawl tal-ħtieġa li jiżdied is-sehem tas-suq 
tas-sorsi tal-enerġija li jiġġeddu u 
għandhom għaldaqstant jitneħħew fuq 
medda medja ta’ żmien.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-rabta awtomatika bejn livell ogħla ta' taxxa fuq l-LPG u fuq il-metanu għall-użu fil-vetturi 
bil-magna u ż-żieda fil-kwoti tas-suq tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli ftit li xejn għandha 
ġustifikazzjoni teknika jew tas-suq. Anki jekk l-Istati Membri li fihom hemm tradizzjoni 
qawwija tal-użu tal-gass bħala fjuwil għall-vetturi, l-użu tal-bijofjuwils qiegħed jiżdied 
kostantement b'konformità mal-obbligi stipulati fid-Direttiva dwar il-promozzjoni tal-użu tal-
enerġija minn sorsi rinnovabbli (Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill).

Emenda 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fil-każ tal-gass tal-pitrolju likwifikat 
(LPG) u l-gass naturali użati bħala 
propellanti, il-vantaġġi f’forma ta’ livelli 
minimi aktar baxxi ta’ tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija jew il-
possibbiltà li dawk il-prodotti tal-enerġija 
jkunu eżentati mit-tassazzjoni mhumiex 
aktar iġġustifikati, b’mod partikolari fid-
dawl tal-ħtieġa li jiżdied is-sehem tas-suq 
tas-sorsi tal-enerġija li jiġġeddu u 
għandhom għaldaqstant jitneħħew fuq 
medda medja ta’ żmien.

imħassar

Or. en

Emenda 81
Alfredo Pallone
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Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fil-każ tal-gass tal-pitrolju likwifikat 
(LPG) u l-gass naturali użati bħala 
propellanti, il-vantaġġi f’forma ta’ livelli 
minimi aktar baxxi ta’ tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija jew il-
possibbiltà li dawk il-prodotti tal-enerġija 
jkunu eżentati mit-tassazzjoni mhumiex 
aktar iġġustifikati, b’mod partikolari fid-
dawl tal-ħtieġa li jiżdied is-sehem tas-suq 
tas-sorsi tal-enerġija li jiġġeddu u 
għandhom għaldaqstant jitneħħew fuq 
medda medja ta’ żmien.

(18) Fil-każ tal-gass tal-pitrolju likwifikat 
(LPG) użat bħala fjuwil tal-magni, il-
vantaġġi f’forma ta’ livelli minimi aktar 
baxxi ta’ tassazzjoni tal-konsum ġenerali 
tal-enerġija jew il-possibbiltà li dan il-
prodott tal-enerġija jkun eżentat mit-
tassazzjoni mhumiex aktar iġġustifikati, 
b’mod partikolari fid-dawl tal-ħtieġa li 
jiżdied is-sehem tas-suq tas-sorsi tal-
enerġija li jiġġeddu u għandhom 
għaldaqstant jitneħħew fuq medda medja 
ta’ żmien. Fil-każ tal-gass naturali u l-
bijometan użati bħala fjuwil tal-magni, il-
vantaġġi fil-forma ta' livelli minimi aktar 
baxxi fit- tassazzjoni tal-konsum ġenerali 
tal-enerġija jew il-possibbiltà li dak il-
prodott enerġetiku ma jiġix intaxxat 
għandhom jitneħħew biss wara 
valutazzjoni, sal-2023, dwar l-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva dwar 
il-livell ta' tassazzjoni applikabbli għall-
gass naturali fit-trasport bit-triq. Dik il-
valutazzjoni għandha, inter alia, teżamina 
l-progress fid-disponibilità tal-gass 
naturali u tal-bijometan, it-tkabbir tan-
netwerk tal-istazzjonijiet għar-riforniment 
tal-fjuwil fl-Unjoni, is-sehem tas-suq ta' 
vetturi li jaħdmu bil-gass naturali fl-
Unjoni, l-innovazzjoni u l-iżviluppi 
teknoloġiċi tal-bijometan bħala fjuwil tat-
trasport, il-valur reali tal-livell minimu ta' 
tassazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tal-bijometan huwa marbut ma' dak tal-vetturi li jaħdmu bil-gass naturali u 
għalhekk trattament fiskali favorevoli li jippermetti l-iżvilupp ta' infrastruttura għar-
riforniment tal-metanu. Il-metanu, l-alternattiv disponibbli għall-fjuwils li ġejjin miż-żejt, 
għandu livelli baxxi ħafna ta' NMHC, PM u NOX u l-użu tiegħu jtejjeb il-kwalità tal-arja 
urbana u jnaqqas il-livell tal-istorbju u tas-CO2. Il-"klawsola ta' reviżjoni" hija l-istrument 
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leġiżlattiv l-ideali biex tiġi evalwata l-ħtieġa li jinżamm trattament fiskali favorevoli għall-
fjuwils alternattivi.

Emenda 82
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fil-każ tal-gass tal-pitrolju likwifikat 
(LPG) u l-gass naturali użati bħala 
propellanti, il-vantaġġi f’forma ta’ livelli 
minimi aktar baxxi ta’ tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija jew il-
possibbiltà li dawk il-prodotti tal-enerġija 
jkunu eżentati mit-tassazzjoni mhumiex 
aktar iġġustifikati, b’mod partikolari fid-
dawl tal-ħtieġa li jiżdied is-sehem tas-suq 
tas-sorsi tal-enerġija li jiġġeddu u 
għandhom għaldaqstant jitneħħew fuq 
medda medja ta’ żmien.

(18) Fil-każ tal-gass tal-pitrolju likwifikat 
(LPG) u l-gass naturali użati bħala 
propellanti, il-vantaġġi f’forma ta’ livelli 
minimi aktar baxxi ta’ tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija jew il-
possibbiltà li dawk il-prodotti tal-enerġija 
jkunu eżentati mit-tassazzjoni mhumiex 
iġġustifikati fuq żmien fit-tul u għandhom 
jitneħħew. Madankollu, peress li dawn il-
fjuwils għandhom impatt anqas ta' ħsara 
fuq l-ambjent minn fjuwils fossili oħrajn, 
u peress li l-infrastruttura tad-
distribuzzjoni tagħhom tista' tkun ta' 
benefiċċju fl-introduzzjoni ta' fjuwils 
alternattivi rinnovabbli, il-vantaġġi 
għandhom gradwalment jitneħħew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm l-LĠG u l-gass naturali mhumiex soluzzjonijiet sostenibbli tal-enerġija, huma 
elementi diċenti fit-taħlita tal-enerġija fil-perspettiva ta' żmien medju. Mhux biss jipproduċu 
emissjonijiet aktar baxxi tas-CO2 u tan-NOx minn fjuwils fossili oħrajn iżda l-infrastruttura 
tagħhom tista' wkoll - partikolarment fir-rigward tal-gass naturali - tiffaċilita l-introduzzjoni 
ta' fjuwils alternattivi rinnovabbli. Għaldaqstant għandu jitħalla jkun hemm tnaqqis fit-taxxa 
sa 50% sal-2028, iżda biss sakemm ikunu għadhom għaddejjin il-fażijiet ta' formazzjoni ta' 
ishma minuri tas-suq.

Emenda 83
Ivo Strejček
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Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fil-każ tal-gass tal-pitrolju likwifikat 
(LPG) u l-gass naturali użati bħala 
propellanti, il-vantaġġi f’forma ta’ livelli 
minimi aktar baxxi ta’ tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija jew il-
possibbiltà li dawk il-prodotti tal-enerġija 
jkunu eżentati mit-tassazzjoni mhumiex 
aktar iġġustifikati, b’mod partikolari fid-
dawl tal-ħtieġa li jiżdied is-sehem tas-suq 
tas-sorsi tal-enerġija li jiġġeddu u 
għandhom għaldaqstant jitneħħew fuq 
medda medja ta’ żmien.

(18) Fil-każ tal-gass tal-pitrolju likwifikat 
(LPG) u l-gass naturali użati bħala 
propellanti, il-vantaġġi f’forma ta’ livelli 
minimi aktar baxxi ta’ tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija jew il-
possibbiltà li dawk il-prodotti tal-enerġija 
jkunu eżentati mit-tassazzjoni mhumiex 
aktar iġġustifikati, b’mod partikolari fid-
dawl tal-ħtieġa li jiżdied is-sehem tas-suq 
tas-sorsi tal-enerġija li jiġġeddu u 
għandhom għaldaqstant jitneħħew
gradwalment.

Or. en

Emenda 84
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Din id-Direttiva hija maħsuba biex 
tiffaċilita l-ilħuq tal-għanijiet primarji tal-
politiki tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-
klima. L-introduzzjoni tas-settur tal-
avjazzjoni fl-Iskema tal-Iskambju tal-
Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE permezz 
tad-Direttiva 2008/101/KE tirrifletti l-
ambizzjoni li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b’effett ta’ serra minn dan is-
settur. Jekk sal-31 ta' Diċembru 2011, ma 
jintlaħaq l-ebda ftehim internazzjonali li 
jkun jinkludi l-emissjonijiet 
internazzjonali mis-settur marittimu fl-
objettivi ta’ tnaqqis tiegħu, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miżuri 
biex dawn l-emissjonijiet jiġu inklużi 
wkoll fl-impenn tal-Unjoni għat-tnaqqis 
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tal-gassijiet b’effett ta’ serra. Huwa 
essenzjali, għall-indipendenza enerġetika 
tal-Unjoni, u bħala inċentiv għal 
effiċjenza aħjar fl-użu tal-enerġija, li l-
Istati Membri jkunu jistgħu jintaxxaw il-
prodotti tal-enerġija użati fl-attivitajiet 
marittimi u tal-avjazzjoni bl-istess mod 
bħal ma jiġu ntaxxati prodotti tal-enerġija 
oħrajn użati għat-trasport.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jitħallew jintaxxaw il-prodotti tal-enerġija użati għall-attivitajiet 
tal-avjazzjoni u marittimi.

Emenda 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Din id-Direttiva hija maħsuba biex 
tiffaċilita l-ilħuq tal-għanijiet primarji tal-
politiki tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-
klima. L-introduzzjoni tas-settur tal-
avjazzjoni fl-Iskema għall-Iskambju ta' 
Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE permezz 
tad-Direttiva 2008/101/KE hija riflessjoni 
tal-ambizzjoni li l-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra minn dan is-settur 
jitnaqqsu. F'każ li sal-31 ta' Diċembru 
2011, ma jintlaħaq l-ebda ftehim 
internazzjonali li jkun jinkludi l-
emissjonijiet internazzjonali mis-settur 
marittimu u li jkun jinkludi objettivi 
ambizzjużi ta' tnaqqis, il-Kummissjoni 
għandha tressaq proposta biex dawn l-
emissjonijiet jiġu inklużi fi ħdan l-impenn 
tal-Unjoni għat-tnaqqis tal-gassijiet serra.
Huwa essenzjali li l-Istati Membri 
jitħallew jintaxxaw prodotti tal-enerġija 
użati f'attivitajiet marittimi u tal-
avjazzjoni bl-istess mod kif jiġu ntaxxati 
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prodotti tal-enerġija fis-settur tat-trasport, 
sabiex jinħoloq ambjent b'kundizzjonijiet 
ekwi, għall-indipendenza tal-Unjoni fl-
enerġija u bħala inċentiv għal titjib fl-
enerġija Għandhom jittieħdu passi li 
jiżguraw li l-applikazzjoni ta' dawn il-
miżuri ta' taxxa ma jħallsux għalihom il-
konsumaturi, jiġifieri li l-ispiża ma 
tgħaddix fuqhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni imposta fuq l-Istati Membri biex ma japplikawx miżuri ta' tassazzjoni għall-
prodotti tal-enerġija użati fl-avjazzjoni u f'attivitajiet marittimi mhijiex ġustifikata. Fin-
nuqqas tal-kapaċità tal-Istati Membri li japplikaw miżuri ta' tassazzjoni fuq il-prodotti tal-
enerġija użati fl-avjazzjoni u fit-tbaħħir, dawn ma jistgħux jissodisfaw l-impenji tagħhom fir-
rigward tal-politiki tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-klima b'mod kost-effikaċi.

Emenda 86
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-Direttiva 2003/96/KE tobbliga lill-
Istati Membri li jeżentaw mit-tassazzjoni 
il-fjuwil użat għan-navigazzjoni fl-ilmijiet 
Komunitarji kif ukoll l-elettriku prodott 
abbord il-bastimenti, inklużi meta jkunu 
irmiġġati f’port. Barra minn hekk, l-Istati 
Membri jistgħu jestendu dan it-trattament
favorevoli tat-taxxa għall-passaġġi tal-ilma 
interni. F’xi portijiet teżisti alternattiva 
aktar nadifa bl-użu tal-elettriku mix-xatt li, 
madankollu, huwa taxxabbli. Sabiex 
jistabbilixxi l-ewwel inċentiv għall-
iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ din it-
teknoloġija, sakemm isseħħ l-adozzjoni ta’ 
qafas aktar komprensiv f’dan il-qasam, Stat 
Membru jista’ jeżenta mit-tassazzjoni tal-
enerġija l-użu tal-elettriku mix-xatt minn 
bastimenti irmiġġati f’port. Din l-eżenzjoni 

(19) Id-Direttiva 2003/96/KE tobbliga lill-
Istati Membri li jeżentaw mit-tassazzjoni 
il-fjuwil użat għal navigazzjoni tal-ajru u 
fuq il-baħar mhux għad-divertiment. Din 
il-projbizzjoni mhijiex konformi mal-
objettivi ambjentali ġenerali tal-Unjoni, 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà jew mal-
għan li jiġi stabbilit ambjent 
b'kundizzjonijiet ekwi fit-tassazzjoni tal-
enerġija. Għaldaqstant għandha titneħħa.
Fl-istess waqt, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw il-possibilità li, f'dawn iż-żewġ 
oqmsa, japplikaw eżenżjonijiet imnaqqsa 
jew sħaħ fir-rigward kemm it-tassazzjoni 
ġenerali tal-konsum tal-enerġija kif ukoll 
it-tassazzjoni relatata mas-CO2.
Konsegwentement, filwaqt li jirrispettaw 
il-ftehimiet bilaterali u multilaterali 
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għandha tapplika matul perjodu twil 
biżżejjed sabiex ma tiskoraġġix lill-
operaturi tal-port milli jagħmlu l-
investimenti meħtieġa iżda fl-istess ħin 
għandha tkun limitata fiż-żmien b’tali mod 
li ż-żamma tagħha, b’mod sħiħ jew 
parzjalment, issir soġġetta għal deċiżjoni 
ġdida fi żmien xieraq.

internazzjonali kif ukoll il-fatt li s-settur 
tal-avjazzjonise jkun inkluż, u s-settur 
marittimu jista' jkun inkluż, fl-iskema tal-
iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet tal-
Unjoni, l-Istati Membri għandu jkollhom 
il-libertà sħiħa li jfasslu l-istrutturi tat-
taxxa fuq l-enerġija għan-navigazzjoni bl-
ajru u bil-baħar bil-mod li huma jqisu 
xieraq. Dan it-trattament ta' taxxa għandu 
jkun applikabbli wkoll għall-passaġġi tal-
ilma interni. F’xi portijiet teżisti 
alternattiva ta' enerġija nadifa bl-użu tal-
elettriku mix-xatt li, madankollu, huwa 
taxxabbli. Sabiex jistabbilixxi l-ewwel 
inċentiv għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
din it-teknoloġija, sakemm isseħħ l-
adozzjoni ta’ qafas aktar komprensiv f’dan 
il-qasam, Stat Membru jista’ jeżenta mit-
tassazzjoni tal-enerġija l-użu tal-elettriku 
mix-xatt minn bastimenti irmiġġati f’port.
Din l-eżenzjoni għandha tapplika matul 
perjodu twil biżżejjed sabiex ma 
tiskoraġġix lill-operaturi tal-port milli 
jagħmlu l-investimenti meħtieġa iżda fl-
istess ħin għandha tkun limitata fiż-żmien 
b’tali mod li ż-żamma tagħha, b’mod sħiħ 
jew parzjalment, issir soġġetta għal 
deċiżjoni ġdida fi żmien xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li l-eżenzjonijiet mandatorji tat-taxxa dwar l-avjazzjoni u t-trasport marittimu 
jinbidli f'eżenzjonijiet fakultattivi. Peress li l-projbizzjonijiet preżenti mhumiex motivati mil-
leġiżlazzjoni internazzjonali, huma jillimitaw bla bżonn l-ispazju għall-manuvrar nazzjonali 
f'dawn l-oqsma. Bil-qalba għal eżenzjonijiet fakultattivi, ikun possibbli għall-Istati Membri li 
jissodisfaw l-impenji tagħhom dwar il-klima u l-enerġija tal-UE, b'mod aktar kosteffiċjenti.

Emenda 87
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-Direttiva 2003/96/KE tobbliga lill-
Istati Membri li jeżentaw mit-tassazzjoni 
il-fjuwil użat għan-navigazzjoni fl-ilmijiet 
Komunitarji kif ukoll l-elettriku prodott 
abbord il-bastimenti, inklużi meta jkunu 
irmiġġati f’port. Sabiex jistabbilixxi l-
ewwel inċentiv għall-iżvilupp u l-
applikazzjoni ta’ din it-teknoloġija, 
sakemm isseħħ l-adozzjoni ta’ qafas aktar 
komprensiv f’dan il-qasam, Stat Membru 
jista’ jeżenta mit-tassazzjoni tal-enerġija l-
użu tal-elettriku mix-xatt minn bastimenti 
irmiġġati f’port. Din l-eżenzjoni għandha 
tapplika matul perjodu twil biżżejjed 
sabiex ma tiskoraġġix lill-operaturi tal-port 
milli jagħmlu l-investimenti meħtieġa iżda 
fl-istess ħin għandha tkun limitata fiż-
żmien b’tali mod li ż-żamma tagħha, 
b’mod sħiħ jew parzjalment, issir soġġetta 
għal deċiżjoni ġdida fi żmien xieraq.

(19) Id-Direttiva 2003/96/KE tobbliga lill-
Istati Membri li jeżentaw mit-tassazzjoni 
il-fjuwil użat għan-navigazzjoni fl-ilmijiet 
Komunitarji kif ukoll l-elettriku prodott 
abbord il-bastimenti, inklużi meta jkunu 
irmiġġati f’port. Barra minn hekk, l-Istati 
Membri jistgħu jestendu dan it-trattament 
favorevoli tat-taxxa għall-passaġġi tal-ilma 
interni. Sabiex jistabbilixxi l-ewwel 
inċentiv għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
din it-teknoloġija, sakemm isseħħ l-
adozzjoni ta’ qafas aktar komprensiv f’dan 
il-qasam, Stat Membru jista’ jeżenta mit-
tassazzjoni tal-enerġija l-użu tal-elettriku 
mix-xatt minn bastimenti irmiġġati f’port.
Din l-eżenzjoni għandha tapplika kemm 
għall-portijiet mal-baħar u għall-portijiet 
interni matul perjodu twil biżżejjed sabiex 
ma tiskoraġġix lill-operaturi tal-port milli 
jagħmlu l-investimenti meħtieġa iżda fl-
istess ħin għandha tkun limitata fiż-żmien 
b’tali mod li ż-żamma tagħha, b’mod sħiħ 
jew parzjalment, issir soġġetta għal 
deċiżjoni ġdida fi żmien xieraq.

Or. nl

Emenda 88
Ivo Strejček

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 

(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.
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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.

Or. en

Emenda 89
Olle Ludvigsson

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. 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. Iż-żieda fl-effiċjenza 
enerġetika għandha tkun definita b'mod 
ċar u mmoniterjata mill-qrib mill-
awtoritajiet nazzjonali. Fir-rigward tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2 it-trattament 
tas-setturi kkonċernati għandu jkun allinjat 
mar-regoli li japplikaw għas-setturi 
industrijali.

Or. en



AM\883480MT.doc 57/146 PE475.931v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura biex jiġi ggarantiti avvanzi fl-effiċjenza tal-enerġija għandha tkun stretta u 
metikoluża sabiex jinkisbu riżultati reali. Ir-rifużjonijiet tat-taxxa għandhom jingħataw biss 
abbażi ta' titjib fl-effiċjenza li jkun verifikat. Jinħtieġu oqfsa nazzjonali ċari u sodi f'dan il-
kuntest.

Emenda 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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. 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 
fakultattiva relatata mas-CO2 it-trattament 
tas-setturi kkonċernati għandu jkun allinjat 
mar-regoli li japplikaw għas-setturi 
industrijali.

Or. en

Emenda 91
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Ir-regoli ġenerali introdotti minn din 
id-Direttiva jqisu l-ispeċifiċitajiet tal-
fjuwils li huma bijomassa jew magħmulin 
minn bijomassa li jikkonformaw mal-
kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE fir-
rigward kemm tal-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-bilanċ tas-CO2 kif ukoll għall-
kontentut tal-enerġija aktar baxx għal kull 
unità kwantitattiva, kif imqabbla ma’ wħud 
mill-fjuwils tal-fossili li jikkompetu 
magħhom. Konsegwentement, id-
dispożizzjonijiet fid-Direttiva 2003/96/KE 
li jawtorizzaw it-tnaqqis jew l-eżenjonijiet 
għal dawk il-fjuwils għandhom jitneħħew 
fuq medda medja ta’ żmien. Għall-perjodu 
interim, għandu jkun żgurat li l-
applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet 
issir konsistenti mar-regoli ġenerali 
introdotti permezz ta' din id-Direttiva.
Għalhekk, il-bijofjuwils u l-bijolikwidi 
ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE għandhom 
jibbenefikaw minn vantaġġi addizzjonali 
tat-taxxa biss jekk ikunu jissodisfaw il-
kriterji dwar is-sostenibbiltà mniżżlin fl-
Artikolu 17 ta' din id-Direttiva.

(21) Ir-regoli ġenerali introdotti minn din 
id-Direttiva jqisu l-ispeċifiċitajiet tal-
fjuwils li huma bijomassa jew magħmulin 
minn bijomassa li jikkonformaw mal-
kriterji tas-sostenibilità fir-rigward kemm 
tal-kontribuzzjoni tagħhom għall-bilanċ 
tas-CO2 kif ukoll għall-kontentut tal-
enerġija aktar baxx għal kull unità 
kwantitattiva, kif imqabbla ma’ wħud mill-
fjuwils tal-fossili li jikkompetu magħhom.
Il-kriterji tas-sostenibilità huma għall-
bijofjuwils u l-bijolikwidi definiti fl-
Artikolu 2(h) u (i) tad-Direttiva 
2009/28/KE u stipulati fl-Artikolu 17 ta' 
dik id-Direttiva u l-kriterji għal prodotti 
oħrajn tal-bijomassa jkunu stabbiliti wara 
proposta mill-Kummissjoni.
Konsegwentement, id-dispożizzjonijiet fid-
Direttiva 2003/96/KE li jawtorizzaw it-
tnaqqis jew l-eżenjonijiet għal dawk il-
fjuwils għandhom jitneħħew fuq medda 
medja ta’ żmien. Għall-perjodu interim, 
għandu jkun żgurat li l-applikazzjoni ta' 
dawn id-dispożizzjonijiet issir konsistenti 
mar-regoli ġenerali introdotti permezz ta' 
din id-Direttiva. Għalhekk, il-bijofjuwils u 
l-bijolikwidi għandhom jibbenefikaw minn 
vantaġġi addizzjonali tat-taxxa biss jekk 
ikunu jissodisfaw il-kriterji tagħhom dwar 
is-sostenibbiltà. Hekk kif il-kriterji 
speċifiċi ta' sostenibilità għal prodotti 
oħrajn tal-bijomassa jiġu adottati wara l-
proposta tal-Kummissjoni, dawn il-
prodotti għandhom jibbenefikaw biss mill-
vantaġġi addizzjonali ta' taxxa jekk dawn 
il-kriterji l-ġodda jkunu sosdisfati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' sostenibbiltà m'għandhomx japplikaw biss għall-bijofuwils u l-bijolikwidi, iżda 
wkoll għall-fjuwils solidi bbażati fuq il-bijomassa. Ma jkunx xieraq li konsistentement – bħal 
kif qed jiġi propost mill-Kummissjoni – jingħata trattament preferenzjali għall-fjuwils 
magħmula minn bijomassa solida mhux sostenibbli. Billi l-loġika tas-sostenibilità tagħmel 
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kemmxejn ta' differenza bejn il-bijomassa soplida u l-bijofjuwils/bijolikwidi, jeħtieġ li jiġu 
stabbiliti kriterji speċifiċi għall-bijomassa solida li mbagħad jiġu applikati fil-qafas ta' din id-
Direttiva.

Emenda 92
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Ir-regoli ġenerali introdotti minn din 
id-Direttiva jqisu l-ispeċifiċitajiet tal-
fjuwils li huma bijomassa jew magħmulin 
minn bijomassa li jikkonformaw mal-
kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE fir-
rigward kemm tal-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-bilanċ tas-CO2 kif ukoll għall-
kontentut tal-enerġija aktar baxx għal kull 
unità kwantitattiva, kif imqabbla ma’ wħud 
mill-fjuwils tal-fossili li jikkompetu 
magħhom. Għall-perjodu interim, għandu 
jkun żgurat li l-applikazzjoni ta' dawn id-
dispożizzjonijiet issir konsistenti mar-
regoli ġenerali introdotti permezz ta' din id-
Direttiva. Għalhekk, il-bijofjuwils u l-
bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE għandhom 
jibbenefikaw minn vantaġġi addizzjonali 
tat-taxxa biss jekk ikunu jissodisfaw il-
kriterji dwar is-sostenibbiltà mniżżlin fl-
Artikolu 17 ta' din id-Direttiva.

(21) Ir-regoli ġenerali introdotti minn din 
id-Direttiva jqisu l-ispeċifiċitajiet tal-
fjuwils li huma bijomassa jew magħmulin 
minn bijomassa li jikkonformaw mal-
kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE fir-
rigward kemm tal-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-bilanċ tas-CO2 kif ukoll għall-
kontentut tal-enerġija aktar baxx għal kull 
unità kwantitattiva, kif imqabbla ma’ wħud 
mill-fjuwils tal-fossili li jikkompetu 
magħhom. Għall-perjodu interim, għandu 
jkun żgurat li l-applikazzjoni ta' dawn id-
dispożizzjonijiet issir konsistenti mar-
regoli ġenerali introdotti permezz ta' din id-
Direttiva. Għalhekk, il-bijofjuwils u l-
bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE għandhom 
jibbenefikaw minn vantaġġi addizzjonali 
tat-taxxa biss jekk ikunu jissodisfaw il-
kriterji dwar is-sostenibbiltà mniżżlin fl-
Artikolu 17 ta' din id-Direttiva.
B'konformità mal-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2009/28/KE, dan jimplika li l-
vantaġġi tat-taxxa għall-bijofjuwils u l-
bijolikwidi li jwasslu għal iffrankar ta' 
mill-anqas 35% fuq l-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra jistgħu jibqgħu 
fis-seħħ sal-aħħar tal-2016. Mill-2017, il-
limitu għandu jitla' għal 50 % u mill-2018 
'il quddiem għal 60 %.

Or. nl
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Emenda 93
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Ir-regoli ġenerali introdotti minn din 
id-Direttiva jqisu l-ispeċifiċitajiet tal-
fjuwils li huma bijomassa jew magħmulin 
minn bijomassa li jikkonformaw mal-
kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE fir-
rigward kemm tal-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-bilanċ tas-CO2 kif ukoll għall-
kontentut tal-enerġija aktar baxx għal kull 
unità kwantitattiva, kif imqabbla ma’ wħud 
mill-fjuwils tal-fossili li jikkompetu 
magħhom. Konsegwentement, id-
dispożizzjonijiet fid-Direttiva 2003/96/KE 
li jawtorizzaw it-tnaqqis jew l-eżenjonijiet 
għal dawk il-fjuwils għandhom jitneħħew 
fuq medda medja ta’ żmien. Għall-perjodu 
interim, għandu jkun żgurat li l-
applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet
issir konsistenti mar-regoli ġenerali 
introdotti permezz ta' din id-Direttiva.
Għalhekk, il-bijofjuwils u l-bijolikwidi 
ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE għandhom 
jibbenefikaw minn vantaġġi addizzjonali 
tat-taxxa biss jekk ikunu jissodisfaw il-
kriterji dwar is-sostenibbiltà mniżżlin fl-
Artikolu 17 ta' din id-Direttiva.

(21) Ir-regoli ġenerali introdotti minn din 
id-Direttiva jqisu l-ispeċifiċitajiet tal-
fjuwils li huma bijomassa jew magħmulin 
minn bijomassa li jikkonformaw mal-
kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE fir-
rigward kemm tal-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-bilanċ tas-CO2 kif ukoll għall-
kontentut tal-enerġija aktar baxx għal kull 
unità kwantitattiva tal-bijofjuwils likwidi, 
kif imqabbla ma’ wħud mill-fjuwils tal-
fossili li jikkompetu magħhom.
Konsegwentement, id-dispożizzjonijiet fid-
Direttiva 2003/96/KE li jawtorizzaw it-
tnaqqis jew l-eżenjonijiet għal dawk il-
fjuwils għandhom jitneħħew fuq medda 
medja ta’ żmien. Għall-perjodu interim, 
għandu jkun żgurat li l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet issir konsistenti mar-regoli 
ġenerali introdotti permezz ta' din id-
Direttiva. Għalhekk, il-bijofjuwils u l-
bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE għandhom 
jibbenefikaw minn vantaġġi addizzjonali 
tat-taxxa biss jekk ikunu jissodisfaw il-
kriterji dwar is-sostenibbiltà mniżżlin fl-
Artikolu 17 ta' din id-Direttiva. Fil-każ ta' 
bijometan, il-kontenut tal-enerġija għal 
kull unità kwantitattiva huwa l-istess bħal 
dak tal-gass naturali. Minħabba l-fatt li l-
bijometan injettat fin-netwerk tal-gass 
naturali jgħin biex jiżdied is-sehem ta' 
sorsi rinnovabbli, il-bijometan se jkun 
eżenti mit-taxxa fir-rigward tas-CO2 u l-
kontenut tal-enerġija, sakemm dan ikun 
prodott skont il-kriterji ta' sostenibbiltà.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-bijometan huwa wieħed mill-pilastri ewlenin biex jintlaħaq l-objettiv obbligatorju ta' sehem 
ta' 10 % bijofjuwil mill-fjuwils użati fit-trasport sal-2020. Bis-saħħa tal-istess kompożizzjoni 
molekolari, ma hemm l-ebda limitazzjoni għat-taħlit tal-gass naturali u l-bijometan. Dawn il-
fjuwils jirrappreżentaw l-unika alternattiva disponibbli b'emissjonijiet baxxi minflok fjuwils li 
ġejjin miż-żejt. Għalhekk il-bijometan jeħtieġ li jkun eżenti mill-piż tat-taxxa relatat mal-
enerġija u s-CO2.

Emenda 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni usa’ 
fil-qasam tal-fjuwils tat-tisħin użati għal 
finijiet ta’ negozju, l-Istati Membri b’livelli 
ta’ tassazzjoni ogħla mil-livelli minimi 
preskritti f’dak il-qasam għandhom 
ikomplu jipprevedu ċertu tnaqqis. Il-
kundizzjonijiet applikabbli għandhom 
jiddistingwu bejn it-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija u t-
tassazzjoni relatata mas-CO2, minħabba li 
dawk iż-żewġ elementi jsegwu objettivi 
differenti. Barra minn hekk, għandu jkun 
iċċarat li referenzi għal skemi ta’ permessi 
negozjabbli fl-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2003/96/KE ma jinkludux l-
iskema tal-Unjoni taħt id-
Direttiva 2003/87/KE.

(22) Fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni usa’ 
fil-qasam tal-fjuwils tat-tisħin użati għal 
finijiet ta’ negozju, l-Istati Membri b’livelli 
ta’ tassazzjoni ogħla mil-livelli minimi 
preskritti f’dak il-qasam għandhom 
ikomplu jipprevedu ċertu tnaqqis. Barra 
minn hekk, għandu jkun iċċarat li referenzi 
għal skemi ta’ permessi negozjabbli fl-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2003/96/KE ma 
jinkludux l-iskema tal-Unjoni taħt id-
Direttiva 2003/87/KE.

Or. en

Emenda 95
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Premessa 25



PE475.931v01-00 62/146 AM\883480MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-lista tal-prodotti tal-enerġija fl-
Artikoli 2(1) u 20(1) tad-
Direttiva 2003/96/KE għandha tkun 
aġġornata sabiex tinkludi ċerti bijofjuwils, 
sabiex ikun żgurat trattament unifikat u 
standardizzat ta’ dawk il-bijofjuwils u 
għandha ssir referenza fl-Artikolu 2(5) tad-
Direttiva 2003/96/KE għall-verżjoni 
preżentament applikabbli tan-nomenklatura 
magħquda. Meta jitqies ir-riskju ta’ 
evażjoni, ħrib mit-taxxa jew abbuż li huma 
jirrappreżentaw, il-prodotti taħt il-Kodiċi 
NM 3811 għandhom isiru soġġetti għad-
dispożizzjonijiet ta’ kontroll u ta’ 
moviment tad-Direttiva 2008/118/KE.

(25) Il-lista tal-prodotti tal-enerġija fl-
Artikoli 2(1) u 20(1) tad-
Direttiva 2003/96/KE għandha tkun 
aġġornata sabiex tinkludi ċerti bijofjuwils, 
sabiex ikun żgurat trattament unifikat u 
standardizzat ta’ dawk il-bijofjuwils u 
għandha ssir referenza fl-Artikolu 2(5) tad-
Direttiva 2003/96/KE għall-verżjoni 
preżentament applikabbli tan-nomenklatura 
magħquda. Meta jitqies ir-riskju ta’ 
evażjoni, frodi fit-taxxa jew abbuż li huma 
jirrappreżentaw, il-prodotti taħt il-Kodiċi 
NM 3811 għandhom isiru soġġetti għad-
dispożizzjonijiet ta’ kontroll u ta’ 
moviment tad-Direttiva 2008/118/KE.

Or. en

Emenda 96
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Il-fenomeni tal-evażjoni tat-taxxa 
"tat-tank toursim" fit-trasport 
kummerċjali bit-triq u t-"tankering" fl-
avjazzjoni kummerċjali iwasslu għal 
distorsjoni tas-suq intern u jpoġġu 
f'qagħda żvantaġġata lill-Istati Membri 
individwali biex japplikalw livelli ta' 
tassazzjoni li huma ogħla minn dawk fi 
Stati Membri oħra. Mod kif wieħed dawn 
il-problemi jistgħu jiġu indirizzati huwa li 
ssir qalba, sħiħa jew parzjali, mis-sistema 
preżenti li biha jiġu ntaxxati l-kwantitajiet 
tal-fjuwils tat-trasport relevanti li nxtraw 
fuq livell nazzjonali għal sistema fejn 
dawn il-fjuwils ikunu ntaxxati abbażi tal-
kwantitajiet li jintużaw fir-realtà fi ħdan 
it-territorju ta' kull Stat Membru. Sabiex 
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ikollha stampa aktar ċara ta' din is-
soluzzjoni alternattiva, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport dwar il-
vijabbiltà u l-impatt mistenni ta' tali bidla.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Mudell IFTA Nordamerikan juri li dawn il-problemi jistgħu jiġu solvuti b'mod razzjonali 
billi minflok jiġi ntaxxat il-fjuwil użat – minflok dak mixtri  – fit-territorju ta' kull żona 
amministrattiva (Stat Membru). Għaldaqstant jagħmel sens li l-Kummissjoni tingħata l-
mandat li tinvestiga bir-reqqa jekk tistax tintuża xi forma ta' dak il-mudell bħala bażi għal 
sistema simili fl-UE.

Emenda 97
Bernd Lange

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. Ir-rapport għandu jeżamina wkoll 
l-impatt fuq l-iffissar ta' prijoritajiet tal-
politika industrijali fl-industrija tal-
karozzi Ewropea, fir-rigward tal-magni ta' 
kombustjoni interna konvenzjonali nodfa 
u effiċjenti fl-użu tal-enerġija u fir-
rigward tal-objettivi tat-tnaqqis tas-CO2
tal-UE fis-settur tal-karozzi. Il-lista ta' 
setturi jew subsetturi li huma meqjusin 
esposti għal riskju sinifikanti ta' 
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rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju 
għandha tkun irriveduta b'mod regolari, 
b'mod partikolari billi jingħata kas tad-
disponibbiltà tal-evidenza li titfaċċa u billi 
jiġu eżaminati l-kundizzjonijiet nazzjonali 
ta' implimentazzjoni biex jiġi żgurat li 
jkunu ċari, mhux ambigwi u trasparenti 
għall-konsumaturi kollha. Il-
Kummissjoni għandha wkoll tressaq, sal-1 
ta' Jannar 2016, proposta ulterjuri dwar l-
armonizzazzjoni u l-konverżjoni tat-taxxi 
fuq ix-xiri tal-karozzi, fuq ir-reġistrazzjoni 
tal-karozzi u t-taxxi annwali fuq is-sjieda 
tal-karozzi sabiex huma jkunu bbażati 
biss fuq l-emissjonijiet tas-CO2 tal-
karozzi.

Or. de

Emenda 98
Ivo Strejček

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-

(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. 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.
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disponibbiltà tal-evidenza li titfaċċa.

Or. en

Emenda 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

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 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. Dan ir-
rapport għandu jinkludi ħarsa ġenerali 
lejn id-dispożizzjonijiet fiskali fis-seħħ li 
jinsabu fil-ftehimiet bilaterali dwar is-
servizzi bl-ajru. 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta qed tipproponi li tirrapporta dwar il-ġustifikazzjonijiet għall-eżenzjonijiet tat-taxxa 
għall-fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni marittima u bl-ajru, il-Kummissjoni qiegħda, 
b'mod impliċitu, tammetti li dawn huma problematiċi iżda qiegħda fl-istess ħin tipposponi l-
kwestjoni. Madankollu, jekk l-UE trid tkun kredibbli dwar l-objettiv tagħha li tittrasforma s-
sistema ta' trasport Ewropew f'sistema sostenibbli, huwa importanti li l-Kummissjoni 
tindirizzahom issa. "L-iffissar ta' prezzijiet ekwi" huwa prekundizzjoni neċessarja għall-ilħuq 
ta' dan l-objettiv.
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Emenda 100
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 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. Lista ta' 
setturi jew subsetturi li huma meqjusin 
esposti għal riskju sinifikanti ta' 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju 
għandha titfassal u tkun riveduta b'mod 
regolari, b'mod partikolari billi jingħata kas 
tad-disponibbiltà tal-evidenza li titfaċċa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-numru limitat ta' setturi u installazzjonijiet affettwati mill-allokazzjoni tal-karbonju fir-
realtà ma tiġġustifikax leġiżlazzjoni speċifika. madankollu xorta waħda għandu jinżamm 
inventarju. Imbagħad l-Istati Membri jistgħu jpattu permezz tal-għajnuna mill-Istat għal 
kwalunkwe riskju ppruvat tal-allokazzjoni tal-karbonju għal industriji li jużaw l-enerġija b' 
mod intensiv minħabba t-tassazzjoni tal-enerġija.

Emenda 101
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Premessa 28
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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, l-
impatt ta' emissjonijiet li huma ta' ħsara 
jew potenzjalment ta' ħsara għas-saħħa 
għajr is-CO2 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-iżviluppi tekniċi u li jirrigwardaw il-politika li saru b'ħeffa f'dan il-qasam, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta aktar sikwit minn darba kull ħames snin sabiex din id-
Direttiva tinżamm adegwatament aġġornata. Ir-rapporti għandhom jiġu indirizzati lill-
parlament ukoll. Fil-proċess tat-titjib ta' din id-Direttiva, għandhom jitqiesu speċifikament il-
problemi b'emissjonijiet apparti dawk tas-CO2, pereżempju l-NOx. Huwa importanti li jiġi 
indirizzat l-impatt ambjentali usa' tal-użu tal-fjuwils tal-magni u tat-tisħin.

Emenda 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Kull ħames snin, u għall-ewwel darba (28) Kull ħames snin, u għall-ewwel darba 
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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.

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 fakultattiva 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.

Or. en

Emenda 103
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Minħabba li l-objettivi tal-azzjoni li 
trid tittieħed, b’mod partikolari biex ikun 
żgurat il-funzjonament kif jixraq tas-suq 
intern fl-ambitu tar-rekwiżiti l-ġodda fl-
oqsma tal-enerġija u l-ambjent, ma 
jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-
Istati Membri u jistgħu għaldaqstant 
jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-
Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea.
Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif 
stipulat f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva 
ma tmurx lil hinn minn dak li huwa 
meħtieġ biex jintlaħqu dawk l-objettivi.

imħassar

Or. en
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Emenda 104
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Qabel il-31 ta' Diċembru 2012 il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta sabiex tinkludi rata minima tat-
taxxa għal vireg tal-fjuwil nukleari użati 
għall-produzzjoni tal-elettriku f'din id-
Direttiva u biex iżżid il-vireg tal-fjuwil 
nukleari mal-prodotti tal-enerġija stipulati 
f'din id-Direttiva. Dan huwa bla ħsara 
għall-pjanijiet stabbiliti ta' tneħħija 
gradwali fl-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din ir-reviżjoni ta' din id-Direttiva ma tindirizzax il-kwistjoni tal-fjuwils nukleari.
Madankollu, l-aspetti esterni assoċjati mal-użu tal-enerġija nukleari, ir-riskju potenzjali f'każ 
li jseħħ inċident nukleari, u r-rekwiżit għal kundizzjonijiet ugwali jirrikjedu l-inklużjoni ta' 
rata minima tat-taxxa fuq il-vireg tal-fjuwil nukleari fid-Direttiva. Din ir-rata minima tat-
taxxa għandha tikkorrispondi mal-vantaġġ finanzjarju li għandha l-enerġija nukleari 
minħabba ż-żieda tal-prezzijiet tal-elettriku li jirriżultaw mill-ETS.

Emenda 105
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 31 b (gdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31b) Sa mhux tard aktar minn sitt xhur 
wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
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prekundizzjonijiet sabiex uħud mill-Istati 
Membri, jew kollha kemm huma, jaqilbu 
minn sistema bbażata fuq il-fjuwil għat-
trasport mixtri għal waħda bbażata fuq il-
fjuwil għat-trasport użat. Ir-rapport 
għandu jkun akkumpanjat, fejn ikun 
xieraq, minn proposti għal emendi tal-liġi 
tal-Unjoni u għandu jinkludi 
valutazzjonijiet komprensivi tal-impatt fuq 
is-sussidjarjetà fiskali, l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra, l-indipendenza fl-enerġija 
u t-tkabbir ekonomiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tingħeleb il-problema tat-turiżmu tal-fjuwil, huwa żmien tajjeb ħafna biex tistudja l-
għażla li il-fjuwil użat jiġi ntaxxat skont il-mudell IFTA tat-Tramuntana tal-Amerikana.

Emenda 106
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għaldaqstant, id-
Direttiva 2003/96/KE għandha tiġi hekk
emendata,

(32) Għaldaqstant, id-
Direttiva 2003/96/KE għandha tiġi 
emendata, fejn ikun il-każ, wara l-2015, 
filwaqt li jitqies l-ewwel rapport ta' 
evalwazzjoni tal-Kummissjoni li għandu 
jirrifletti l-ħtiġijiet ġustifikati tal-Istati 
Membri fil-qasam tat-tassazzjoni tal-
prodotti tal-enerġija u l-elettriku,

Or. en

Emenda 107
Olle Ludvigsson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jimponu 
tassazzjoni fuq il-prodotti tal-enerġija u l-
elettriku skont din id-Direttiva.

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
komuni tal-Unjoni għat-tassazzjoni tal-
prodotti tal-enerġija u l-elettriku. Id-
Direttiva tistipula sett ta' regoli 
mandatorji li l-Istati Membri għandhom 
josservaw meta jkunu qegħdin jimponu 
tassazzjoni nazzjonali f'dawn l-oqsma.
Hija tistipula struttura ta' definizzjoni u 
referenza għall-fjuwils relevanti, livelli 
minimi ta' tassazzjoni, prinċipji dwar kif 
ir-rati tat-taxxa għandhom ikunu 
reċiprokament relatati u aġġornati, 
sistema għall-koordinament tat-
tassazzjoni tal-enerġija mal-Iskema tal-UE 
għan-Negozjar ta' Emissjonijiet, numru 
ta' arranġamenti għat-tneħħija gradwali 
u arranġamenti ta' eżenzjoni flimkien ma' 
dispożizzjonijiet dwar kif il-leġiżlazzjoni 
f'dan il-qasam għandha tiġi żviluppata 
aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kieku l-ewwel paragrafu jkun aktar dettaljat u jispjega l-għan u l-kontenut tad-direttiva, it-
test leġiżlattiv kollu jkun aktar jista' jinqara u jkun aktar faċli li jinftiehem.

Emenda 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddistingwu
bejn it-tassazzjoni relatata mas-CO2 u t-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-

2. L-Istati Membri jistgħu jiddistingwu 
bejn żewġ komponenti differenti ta' 
tassazzjoni: it-tassazzjoni obbligatorja tal-
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enerġija. konsum ġenerali tal-enerġija u t-
tassazzjoni fakultattiva relatata mas-CO2.

Or. en

Emenda 109
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddistingwu 
bejn it-tassazzjoni relatata mas-CO2 u t-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija.

2. L-Istati Membri għandhom jiddistingwu 
bejn it-tassazzjoni relatata mas-CO2 u t-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija, filwaqt li gradwalment 
jittrasferixxu l-piż tat-taxxa fuq il-fjuwils 
fossili li jirrispettaw anqas l-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-piż tat-taxxa għandu jkun implimentat gradwalment fuq il-fjuwils fossili sabiex l-Istati 
Membri jkollhom biżżejjed ħin biex jaġġustaw għat-tibdil imbassar fil-qafas tat-tassazzjoni 
għall-prodotti tal-enerġija u tal-elettriku.

Emenda 110
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tassazzjoni relatata mas-CO2 għandha 
tiġi kkalkulata f’EUR/t ta’ emissjonijiet 
tas-CO2, fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjoni 

It-tassazzjoni relatata mas-CO2 fuq fjuwils 
mhux ibbażati fuq il-bijomassa għandha 
tiġi kkalkulata f’EUR/t ta’ emissjonijiet 
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tas-CO2 ta’ referenza stipulati fil-punt 11 
tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji gwida 
dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(*). Il-fatturi tal-
emissjonijiet tas-CO2 speċifikati f’din id-
Deċiżjoni għal bijomassa jew prodotti 
magħmulin mill-bijomassa għandhom, fil-
każ tal-bijofjuwils u bijolikwidi ddefiniti 
fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE, japplikaw biss meta 
l-prodott ikkonċernat jikkonforma mal-
kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli(**).
Meta l-bijofjuwils u l-bijolikwidi ma 
jkunux jikkonformaw ma’ dawk il-kriterji, 
l-Istati Membri għandhom japplikaw il-
fattur tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza 
għall-fjuwil tat-tisħin jew il-fjuwil tal-
karozzi ekwivalwenti li għalihom il-livelli 
minimi ta’ tassazzjoni huma speċifikati 
f’din id-Direttiva.

tas-CO2, fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjoni 
tas-CO2 ta’ referenza stipulati fil-punt 11 
tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji gwida 
dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(*). Il-fatturi tal-
emissjonijiet tas-CO2 speċifikati f’din id-
Deċiżjoni għal bijomassa jew prodotti 
magħmulin mill-bijomassa għandhom 
japplikaw biss meta l-prodott ikkonċernat 
jikkonforma mal-kriterji tas-sostenibilità 
stabbiliti fl-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli(**).
Meta l-bijofjuwils u l-bijolikwidi ma 
jkunux jikkonformaw ma’ dawk il-kriterji, 
l-Istati Membri għandhom japplikaw il-
fattur tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza 
għall-fjuwil tat-tisħin jew il-fjuwil tal-
karozzi ekwivalwenti li għalihom il-livelli 
minimi ta’ tassazzjoni huma speċifikati 
f’din id-Direttiva. Din l-eżenzjoni 
għandha tkun limitata aktar skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/28/KE 
dwar l-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO2.
Dan ifisser li l-eżenzjoni fiskali tas-CO2
għal bijofjuwils u bijolikwidi li jipprovdu 
ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra ta' mill-anqas 35 % 
għandha tkun valida biss sal-aħħar tal-
2016. Mill-2017, il-limitu għandu jkun 
50 % u mill-2018 għandu jkun 60 %.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri m'għandhomx ma jitħallewx japplikaw taxxi tas-CO2 fuq fjuwils ibbażati fuq 
il-bijomassa meta dawn ma jikkonformawx mal-kriterji ta' sostenibbiltà stabbiliti fid-Direttiva 
2009/28/KE.
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Emenda 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tassazzjoni relatata mas-CO2 għandha 
tiġi kkalkulata f’EUR/t ta’ emissjonijiet 
tas-CO2, fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjoni 
tas-CO2 ta’ referenza stipulati fil-punt 11 
tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji gwida 
dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(*). Il-fatturi tal-
emissjonijiet tas-CO2 speċifikati f’din id-
Deċiżjoni għal bijomassa jew prodotti 
magħmulin mill-bijomassa għandhom, fil-
każ tal-bijofjuwils u bijolikwidi ddefiniti 
fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE, japplikaw biss meta 
l-prodott ikkonċernat jikkonforma mal-
kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli(**).
Meta l-bijofjuwils u l-bijolikwidi ma 
jkunux jikkonformaw ma’ dawk il-kriterji, 
l-Istati Membri għandhom japplikaw il-
fattur tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza 
għall-fjuwil tat-tisħin jew il-fjuwil tal-
karozzi ekwivalwenti li għalihom il-livelli 
minimi ta’ tassazzjoni huma speċifikati 
f’din id-Direttiva.

It-tassazzjoni relatata mas-CO2 fuq fjuwils 
mhux ibbażati fuq il-bijomassa għandha 
tiġi kkalkulata f’EUR/t ta’ emissjonijiet 
tas-CO2, fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjoni 
tas-CO2 ta’ referenza stipulati fil-punt 11 
tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji gwida 
dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(*). Il-fatturi tal-
emissjonijiet tas-CO2 speċifikati f’din id-
Deċiżjoni għal bijomassa jew prodotti 
magħmulin mill-bijomassa għandhom 
japplikaw biss meta l-prodott ikkonċernat 
jikkonforma mal-kriterji tas-sostenibilità 
stabbiliti fl-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli(**).
Meta l-bijofjuwils u l-bijolikwidi ma 
jkunux jikkonformaw ma’ dawk il-kriterji, 
l-Istati Membri għandhom japplikaw il-
fattur tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza 
għall-fjuwil tat-tisħin jew il-fjuwil tal-
karozzi ekwivalwenti li għalihom il-livelli 
minimi ta’ tassazzjoni huma speċifikati 
f’din id-Direttiva. Din l-eżenzjoni 
għandha tkun limitata aktar skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/28/KE, 
li tistipola li l-eżenzjoni fiskali għall-
bijofjuwils u l-bijolikwidi li jipprovdu 
ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
b'effett ta' serra ta' mill-anqas 35 % 
għandha tkun valida biss sal-aħħar tal-
2016. Mill-2017, il-limitu għandu jkun 
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50 % u mill-2018 għandu jkun 60 %.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni li għaliha l-UE m'għandhiex tħalli lill-Istati Membri japplikaw taxxi 
relatati mas-CO2 fuq il-fjuwils ibbażati fuq il-bijomassa. Ir-regoli tat-tassazzjoni relatata 
mas-CO2 għandhom ikunu allinjati mal-kriterji ta' sostenibilità tad-Direttiva 2009/28/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-
enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Emenda 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tassazzjoni relatata mas-CO2 għandha 
tiġi kkalkulata f’EUR/t ta’ emissjonijiet 
tas-CO2, fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjoni 
tas-CO2 ta’ referenza stipulati fil-punt 11 
tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji gwida 
dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(*). Il-fatturi tal-
emissjonijiet tas-CO2 speċifikati f’din id-
Deċiżjoni għal bijomassa jew prodotti 
magħmulin mill-bijomassa għandhom, fil-
każ tal-bijofjuwils u bijolikwidi ddefiniti 
fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE, japplikaw biss meta 
l-prodott ikkonċernat jikkonforma mal-
kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli(**).
Meta l-bijofjuwils u l-bijolikwidi ma 

F'każ tal-introduzzjoni ta' komponent 
fakultattiv ta' tassazzjoni relatata mas-
CO2, it-tassazzjoni għandha tiġi kkalkulata 
f’EUR/t ta’ emissjonijiet tas-CO2, fuq il-
bażi tal-fatturi tal-emissjoni tas-CO2 ta’ 
referenza stipulati fil-punt 11 tal-Anness I 
għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2007/589/KE tat-18 ta’ Lulju 2007 li 
tistabbilixxi linji gwida dwar il-monitoraġġ 
u r-rapportaġġ tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill(*). Il-
fatturi tal-emissjonijiet tas-CO2 speċifikati 
f’din id-Deċiżjoni għal bijomassa jew 
prodotti magħmulin mill-bijomassa 
għandhom, fil-każ tal-bijofjuwils u 
bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE, japplikaw biss 
meta l-prodott ikkonċernat jikkonforma 
mal-kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli(**).
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jkunux jikkonformaw ma’ dawk il-kriterji, 
l-Istati Membri għandhom japplikaw il-
fattur tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza 
għall-fjuwil tat-tisħin jew il-fjuwil tal-
karozzi ekwivalwenti li għalihom il-livelli 
minimi ta’ tassazzjoni huma speċifikati 
f’din id-Direttiva.

Meta l-bijofjuwils u l-bijolikwidi ma 
jkunux jikkonformaw ma’ dawk il-kriterji, 
l-Istati Membri għandhom japplikaw il-
fattur tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza 
għall-fjuwil tat-tisħin jew il-fjuwil tal-
karozzi ekwivalwenti li għalihom il-livelli 
minimi ta’ tassazzjoni huma speċifikati 
f’din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 113
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tassazzjoni relatata mas-CO2 għandha 
tiġi kkalkulata f’EUR/t ta’ emissjonijiet 
tas-CO2, fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjoni 
tas-CO2 ta’ referenza stipulati fil-punt 11 
tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji gwida 
dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-fatturi tal-
emissjonijiet tas-CO2 speċifikati f’din id-
Deċiżjoni għal bijomassa jew prodotti 
magħmulin mill-bijomassa għandhom, fil-
każ tal-bijofjuwils u bijolikwidi ddefiniti 
fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE, japplikaw biss meta 
l-prodott ikkonċernat jikkonforma mal-
kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli(**).
Meta l-bijofjuwils u l-bijolikwidi ma 
jkunux jikkonformaw ma’ dawk il-kriterji, 

It-tassazzjoni relatata mas-CO2 għandha 
tiġi kkalkulata f’EUR/t ta’ emissjonijiet 
tas-CO2, fuq il-bażi tal-fatturi tal-emissjoni 
tas-CO2 ta’ referenza stipulati fil-punt 11 
tal-Anness I għad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE tat-
18 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi linji gwida 
dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-fatturi tal-
emissjonijiet tas-CO2 speċifikati f’din id-
Deċiżjoni għal prodotti magħmulin mill-
bijomassa għandhom, fil-każ tal-
bijofjuwils u bijolikwidi ddefiniti fl-
Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE, japplikaw biss meta 
l-prodott ikkonċernat jikkonforma mal-
kriterji tas-sostenibilità stabbiliti fl-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli(**).
Meta l-bijofjuwils u l-bijolikwidi ma 
jkunux jikkonformaw ma’ dawk il-kriterji, 
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l-Istati Membri għandhom japplikaw il-
fattur tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza 
għall-fjuwil tat-tisħin jew il-fjuwil tal-
karozzi ekwivalwenti li għalihom il-livelli 
minimi ta’ tassazzjoni huma speċifikati 
f’din id-Direttiva.

l-Istati Membri għandhom japplikaw il-
fattur tal-emissjoni tas-CO2 ta’ referenza 
għall-fjuwil tat-tisħin jew il-fjuwil tal-
karozzi ekwivalwenti li għalihom il-livelli 
minimi ta’ tassazzjoni huma speċifikati 
f’din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa ma teżisti l-ebda kriterja ta' sostenibbiltà għall-bijomassa solida.

Emenda 114
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija għandha tkun ikkalkulata 
f’EUR/GJ fuq il-bażi tal-valur kalorifiku 
nett tal-prodotti tal-enerġija u l-elettriku kif 
stabbilit fl-Anness II għad-
Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 
dwar effiċjenza fl-użu finali tal-enerġija u 
dwar servizzi ta’ enerġija u li tħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 93/76/KEE (***). Fil-
każ tal-bijomassa jew prodotti magħmula 
mill-bijomassa, il-valuri ta’ referenza 
għandhom ikunu dawk stipulati fl-
Anness III għad-Direttiva 2009/28/KE.
Madanakollu, fil-każ tal-bijofjuwils u l-
bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE, dawn il-valuri 
ta' referenza għandhom japplikaw biss fejn 
il-prodott ikun jikkonforma mal-kriterji 
dwar is-sostenibbiltà mniżżlin fl-
Artikolu 17 ta' dik id-Direttiva. F'dan il-
każ, għandhom japplikaw kemm għall-
fjuwils tal-karozzi kif ukoll għall-fjuwils 

It-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija għandha tkun ikkalkulata 
f’EUR/GJ fuq il-bażi tal-valur kalorifiku 
nett tal-prodotti tal-enerġija u l-elettriku kif 
stabbilit fl-Anness II għad-
Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 
dwar effiċjenza fl-użu finali tal-enerġija u 
dwar servizzi ta’ enerġija u li tħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 93/76/KEE. Fil-każ ta' 
prodotti magħmula mill-bijomassa, il-
valuri ta’ referenza għandhom ikunu dawk 
stipulati fl-Anness III għad-
Direttiva 2009/28/KE. Madanakollu, fil-
każ tal-bijofjuwils u l-bijolikwidi ddefiniti 
fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE, dawn il-valuri ta' 
referenza għandhom japplikaw biss fejn il-
prodott ikun jikkonforma mal-kriterji dwar 
is-sostenibbiltà mniżżlin fl-Artikolu 17 ta' 
dik id-Direttiva. F'dan il-każ, għandhom 
japplikaw kemm għall-fjuwils tal-karozzi 
kif ukoll għall-fjuwils tat-tisħin. Fejn il-
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tat-tisħin. Fejn il-bijofjuwils u l-bijolikwidi 
ma jkunux jikkonformaw ma’ dawn il-
kriterji, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw il-valuri ta’ referenza għall-
fjuwil tat-tisħin jew il-fjuwil tal-karozzi 
ekwivalwenti li għalihom il-livelli minimi 
ta’ tassazzjoni huma speċifikati f’din id-
Direttiva.

bijofjuwils u l-bijolikwidi ma jkunux 
jikkonformaw ma’ dawn il-kriterji, l-Istati 
Membri għandhom japplikaw il-valuri ta’ 
referenza għall-fjuwil tat-tisħin jew il-
fjuwil tal-karozzi ekwivalwenti li għalihom 
il-livelli minimi ta’ tassazzjoni huma 
speċifikati f’din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa ma jeżistu l-ebda kriterju ta' sostenibbiltà għall-bijomassa solida.

Emenda 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, 
id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom japplikaw kemm għat-
tassazzjoni relatata mas-CO2 kif ukoll
għat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija.

4. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, 
id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom japplikaw kemm għat-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija 
kif ukoll għat-tassazzjoni relatata mas-
CO2, jekk tali komponent ta' tassazzjoni 
jkun ġie introdott minn Stat Membru.

Or. en

Emenda 116
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 1 – paragrafu 4 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sa mhux aktar tard minn sena wara l-
adozzjoni ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta dwar l-istabbiliment ta' kriterji 
ta' sostenibbiltà għal prodotti tal-
bijomassa li mhumiex bijofjuwils jew 
bijolikwidi. Hekk kif il-proposta tiġi 
adottata, il-fatturi ta' referenza tal-
emmissjonijiet tas-CO2 stipulati fil-punt 
11 tal-Anness I tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/589/KE u l-valuri ta' 
referenza kalorifiċi netti stipulati fl-
Anness III tad-Direttiva 2009/28 
għandhom, fil-każ ta' prodotti tal-
bijomassa, japplikaw biss meta l-prodott 
ikkonċernat ikun konformi mal-kriterji ta' 
sostenibbiltà l-ġodda. Meta tali prodotti 
tal-bijomassa ma jkunux konformi ma' 
dawn il-kriterji, l-Istati Membri 
għandhom japplikaw il-fattur ta’ 
referenza tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-
valur ta' referenza kalorifiku nett għall-
fjuwil tal-magni jew għat-tisħin 
ekwivalenti li għalihom il-livelli minimi 
ta’ tassazzjoni huma speċifikati f’din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' sostenibbiltà għandhom japplikaw mhux biss għall-bijofjuwils u bijolikwidi iżda 
wkoll għal fjuwils solidi bbażati fuq il-bijomassa. Ma jkunx raġonevoli li - hekk kif propost fil-
proposta tal-Kummissjoni –il-fjuwils magħmulin minn bijomassa solida mhux sostenibbli 
jingħataw trattament preferenzjali. Peress li l-loġika ta' sostenibbiltà hija kemm xejn 
differenti bejn il-bijomassa solida u l-bijofjuwils/bijolikwidi, kriterji speċifiċi għall-bijomassa 
solida għandhom jiġu stabbiliti u sussegwentament implimentati fil-qafas ta' din id-direttiva. 

Emenda 117
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-idrokarburi differenti minn dawk 
elenkati fil-paragrafu 1 u intenzjonati 
għall-użu, offruti għall-bejgħ jew użati 
bħala fjuwil tat-tisħin, għandhom jiġu 
intaxxati bir-rati għall-prodott tal-enerġija 
ekwivalenti, skont l-Artikolu 1(2) u (3).
Dan is-subparagrafu ma għandux 
japplika għall-pit.

L-idrokarburi differenti minn dawk 
elenkati fil-paragrafu 1 u intenzjonati 
għall-użu, offruti għall-bejgħ jew użati 
bħala fjuwil tat-tisħin, għandhom jiġu 
ntaxxati bir-rati għall-prodott tal-enerġija 
ekwivalenti, skont l-Artikolu 1(2) u (3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jittieħed approċċ koerenti fir-rigward tal-prodotti kollha tal-enerġija.

Emenda 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tassazzjoni relatata mas-CO2 għandha, 
soġġett għall-Artikolu 14(1)(d) ta’ din id-
Direttiva, tapplika għall-użu tal-prodotti 
tal-enerġija li joħolqu emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju minn 
installazzjonijiet kif iddefiniti fl-
Artikolu 3(e) tad-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 
96/61/KE(*), kemm jekk l-
installazzjonijiet jaslu kif ukoll jekk le sal-

Tassazzjoni mhux obbligatorja relatata 
mas-CO2 għandha, soġġett għall-
Artikolu 14(1)(d) ta’ din id-Direttiva, 
tapplika għall-użu tal-prodotti tal-enerġija 
li joħolqu emissjonijiet tad-dijossidu tal-
karbonju minn installazzjonijiet kif 
iddefiniti fl-Artikolu 3(e) tad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 
96/61/KE(*), kemm jekk l-
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valuri tal-limiti indikati fl-Anness I għal 
dik id-Direttiva.

installazzjonijiet jaslu kif ukoll jekk le sal-
valuri tal-limiti indikati fl-Anness I għal 
dik id-Direttiva.

Or. en

Emenda 119
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 2 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-użu dirett u indirett tal-prodotti tal-
enerġija f'installazzjonijiet kif definiti fid-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 
2003 jew l-użu dirett jew indirett tal-użu 
tal-prodotti tal-enerġija f'installazzjonijiet 
intaxxati permezz ta' miżuri għat-tnaqqis 
tas-CO2  ma jkunux soġġetti għal 
tassazzjoni doppja jew regolamentazzjoni 
doppja.

Or. de

Emenda 120
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b - inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– użu doppju ta’ prodotti tal-enerġija – l-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija u l-użu doppju tal-prodotti tal-
enerġija
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun jaqbel li jiġi speċifikat fid-Direttiva stess li din ma għandhiex tapplika għall-industriji 
b'intensità għolja ta' enerġija, biex jiġi żgurat li d-Direttiva tittratta s-setturi kollha 
b'intensità għolja ta' enerġija, bl-istess mod.

Emenda 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 3 – punt b – inċiż 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- skart użat bħala fjuwil alternattiv jew 
dak rkuprat b'mod termali b'konformità 
mal-Artikolu 3(15) flimkien mal-Anness 
II R1 tad-Direttiva 2008/98/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 
ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li 
tħassar ċerti Direttivi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Li timponi taxxa enerġetika fuq skart rkuprat b'mod termali - jiġifieri skart li jsir użu tajjeb 
tal-kontenut tal-enerġija tiegħu rilaxxat meta jinħaraq, u li jissostitwixxi l-fjuwils fossili u 
jikkonserva r-riżorsi - imur kontra l-objettiv tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u d-
dispożizzjonijiet stipulati fid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart 2008/98/KE

Emenda 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt a
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward tat-tassazzjoni relatata mas-
CO2, skont it-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 1(2), meta dawn jiġu rilaxxati 
għall-konsum;

(a) fir-rigward tat-tassazzjoni mhux 
obbligatorja relatata mas-CO2 , skont it-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 1(2), meta 
dawn jiġu rilaxxati għall-konsum;

Or. en

Emenda 123
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-
eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan għandu japplika mill-
1 ta’ Jannar 2023.

imħassar

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, 
kull użu li għalih huwa stabbilit livell 
minimu ta’ tassazzjoni, rispettivment, fit-
Tabelli A, B u Ċ fl-Anness I għandu 
jitqies bħala użu waħdieni.

Or. de

Emenda 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-
eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan għandu japplika mill-
1 ta’ Jannar 2023.

imħassar

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, 
kull użu li għalih huwa stabbilit livell 
minimu ta’ tassazzjoni, rispettivment, fit-
Tabelli A, B u Ċ fl-Anness I għandu 
jitqies bħala użu waħdieni.

Or. en

Emenda 125
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-eżenzjonijiet, 
differenzjazzjonijiet u tnaqqis previsti 
f’din id-Direttiva, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li meta livelli minimi 
ugwali ta’ tassazzjoni huma stabbiliti fl-
Anness I fir-rigward ta’ użu speċifiku, 
livelli ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti għal prodotti li jintużaw għal 

imħassar
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dak l-użu. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-karozzi 
msemmija fl-Anness I Tabella A, dan 
għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2023.

Or. de

Emenda 126
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-
eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan għandu japplika mill-
1 ta’ Jannar 2023.

imħassar

Or. en

Emenda 127
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall- 3. Mingħajr preġudizzju għall-
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eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2023.

eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan l-obbligu għandu japplika bis-sħiħ 
mill-1 ta’ Jannar 2028 u sakemm jasal 
dak iż-żmien għandu jiddaħħal 
gradwalment f'żewġ stadji:
(a) mill-1 ta' Jannar 2018, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-livelli nazzjonali 
minimi għal kwalunkwe fjuwil tal-magni 
individwali ma jkunux aktar minn 20% 
anqas minn dawk ta' kwalunkwe wieħed 
mill-fjuwils tal-magni l-oħra;
(b) mill-1 ta' Jannar 2023, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li livell ugwali ta' 
tassazzjoni relatata mas-CO2 jkun fiss 
għall-fjuwils tal-karozzi kollha u li l-livell 
minimu ta' tassazzjoni nazzjonali fuq il-
konsum ġenerali tal-enerġija għal 
kwalunkwe fjuwil tal-magni individwali 
ma jkunx aktar minn 10% anqas minn 
dak ta' kwalunkwe fjuwil tal-karozzi 
ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li l-prinċipju tan-newtralità tal-fjuwil huwa solidu u tajjeb, l-applikazzjoni sħiħa 
tiegħu tkun - biż-żieda tat-taxxa relatata fuq id-diesel – problematika fuq perjodu ta' żmien 
qasir għal industrija tal-karozzi li fasslet ħafna mill-istrateġija tagħha għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet fuq magni tad-diesel effiċjenti fl-użu tal-fjuwil. Is-sena 2023 bħala s-sena li fiha 
se jiġu aboliti l-fjuwils tal-magni, għandha tiġi sostitwita bi proċedura ta' introduzzjoni 
gradwali li twassal għal newtralità sħiħa fl-2028.  Permezz ta' din il-proċedura l-produtturi 
tal-karozzi se jkunu jistgħu jadattaw in-negozju tagħhom b'mod loġiku.

Emenda 128
Philippe De Backer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-
eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan għandu japplika mill-
1 ta’ Jannar 2023.

3. Mingħajr preġudizzju għall-
eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan għandu japplika mill-
1 ta’ Jannar 2028.

Or. nl

Emenda 129
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-
eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2023.

3. Mingħajr preġudizzju għall-
eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2028.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li l-prinċipju tan-newtralità tal-fjuwil huwa solidu u tajjeb, l-applikazzjoni sħiħa 
tiegħu tkun - biż-żieda tat-taxxa relatata fuq id-diesel – problematika fuq perjodu ta' żmien 
qasir għal industrija tal-karozzi li fasslet ħafna mill-istrateġija tagħha għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet fuq magni tad-diesel effiċjenti fl-użu tal-fjuwil. Permezz ta' din il-proċedura l-
produtturi tal-karozzi se jkunu jistgħu jadattaw in-negozju tagħhom b'mod loġiku.

Emenda 130
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-
eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2023.

3. Mingħajr preġudizzju għall-
eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan għandu japplika mhux aktar tard mill-
1 ta’ Jannar 2023.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-newtralità teknika hija l-ixprun ewlieni tal-kost-effikaċja wara l-effikaċja fl-enerġija u t-
tnaqqis fl-emissjonijiet tas-CO2 u dan il-prinċipju għandu għalhekk japplika kmieni kemm 
jista' jkun, filwaqt li jkunu rispettati s-sitwazzjonijiet differenti fl-Istati Membri.

Emenda 131
Ivo Strejček
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-
eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2023.

3. Mingħajr preġudizzju għall-
eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti f'din id-Direttiva jew għal fjuwils 
fossili u mhux fossili jew għall-prodotti 
tal-enerġija li jaqgħu f’dawn iż-żewġ 
kategoriji fir-rigward ta’ użu speċifiku, 
livelli ugwali minimi ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti għal prodotti li jintużaw għal dak 
l-użu.li jaqgħu f'waħda miż-żewġ 
kategoriji. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-karozzi 
msemmija fl-Anness I Tabella A, dan 
għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2023.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jikkjarifika li l-livelli ta' tassazzjoni minimi stipulati minn din id-Direttiva għal fjuwils 
fossili u mhux fossili għandhom jiġu trasposti bħala livelli ta' tassazzjoni minimi fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri.

Emenda 132
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-
eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 

3. Mingħajr preġudizzju għall-
eżenzjonijiet, differenzjazzjonijiet u 
tnaqqis previsti f’din id-Direttiva, l-Istati 
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Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2023.

Membri għandhom jiżguraw li meta livelli 
minimi ugwali ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti fl-Anness I fir-rigward ta’ użu 
speċifiku, livelli ugwali ta’ tassazzjoni 
huma stabbiliti għal prodotti li jintużaw 
għal dak l-użu. Mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 15(1)(i), għall-fjuwils tal-
karozzi msemmija fl-Anness I Tabella A, 
dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2023.
Id-derogi previsti fl-Artikolu 7 għandhom 
japplikaw għat-trasport kummerċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li l-Istati Membri japplikaw livell aktar baxx ta' tassazzjoni għall-użu 
kummerċjali tan-nafta bħala fjuwil tal-magni għandha tinżamm, peress li attwalment l-ebda 
fjuwil alternattiv m'huwa disponibbli biex jintuża fit-trasport kummerċjali.

Emenda 133
Gianluca Susta

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja dak li ntqal hawn fuq, qabel ma 
titressaq il-valutazzjoni li l-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew sal-2023 dwar l-istat 
tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu 
jidderogaw minn kwalunkwe żieda fil-
livelli minimi ta' tassazzjoni applikabbli 
għall-fjuwils tal-magni stipulati fl-Anness 
I. Tabella A għal fjuwils bħall-metan u l-
bijometan, fid-dawl, inter alia, tal-objettivi 
tal-politika tal-enerġija, tal-industrija u 
tal-ambejnt.

Or. it
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Emenda 134
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, 
kull użu li għalih huwa stabbilit livell 
minimu ta’ tassazzjoni, rispettivment, fit-
Tabelli A, B u Ċ fl-Anness I għandu 
jitqies bħala użu waħdieni.

imħassar

Or. en

Emenda 135
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tal-gass naturali u l-bijometan 
bħala fjuwil tal-magni, livelli minimi ta' 
tassazzjoni aktar għoljin fuq il-konsum 
ġenerali tal-enerġija għandhom japplikaw 
biss wara valutazzjoni, sal-2023, dwar l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' 
din id-Direttiva fir-rigward tal-livell ta' 
tassazzjoni applikabbli għall-gass naturali 
fit-trasport bit-triq. Ir-rapport għandu, 
inter alia, jeżamina l-progress li sar fid-
disponibbiltà tal-gass naturali u tal-
bijometan, it-tkabbir tan-netwerk tal-
istazzjonijiet għar-riforniment tal-fjuwil 
fl-Ewropa, is-sehem tas-suq ta' vetturi li 
jużaw il-gass naturali fl-Unjoni, l-
innovazzjoni u l-iżviluppi teknoloġiċi tal-



PE475.931v01-00 92/146 AM\883480MT.doc

MT

bijometan bħala fjuwil tat-trasport, il-
valur reali tal-livell minimu ta' tassazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-gass naturali u l-bijometan jistgħu jintużaw fil-magni ta' kombustjoni interna eżistenti bl-
ebda limitazzjoni ta' taħlit peress li t-tnejn li huma għandhom l-istess kompożizzjoni 
molekolari. L-iżvilupp tal-bijometan huwa marbut ma' dak tal-Vetturi li jaħdmu bil-Gass 
Naturali u b'hekk trattament fiskali favorevoli li jippermetti l-iżvilupp ta' infrastruttura għar-
riforniment tal-metan. Il-Metan, l-alternattiva disponibbli għall-fjuwils ġejjin miż-żejt, 
għandu livelli baxxi ħafna ta' NMHC, PM u NOX u l-użu tiegħu jtejjeb il-kwalità tal-arja 
urbana u jnaqqas il-livell tal-istorbju u tas-CO2.

Emenda 136
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija stabbiliti 
f’din id-Direttiva għandhom jiġu addattati 
kull tliet snin li jibdew mill-
1 ta’ Lulju 2016 sabiex jitqiesu l-bidliet fl-
indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-
konsumatur minbarra l-enerġija u l-ikel 
mhux ipproċessat kif ippubblikati mill-
Eurostat. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika l-livelli minimi riżultanti tat-
tassazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

imħassar

Or. de

Emenda 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija stabbiliti 
f’din id-Direttiva għandhom jiġu addattati 
kull tliet snin li jibdew mill-
1 ta’ Lulju 2016 sabiex jitqiesu l-bidliet fl-
indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-
konsumatur minbarra l-enerġija u l-ikel 
mhux ipproċessat kif ippubblikati mill-
Eurostat. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika l-livelli minimi riżultanti tat-
tassazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

imħassar

Or. en

Emenda 138
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija stabbiliti 
f’din id-Direttiva għandhom jiġu addattati 
kull tliet snin li jibdew mill-
1 ta’ Lulju 2016 sabiex jitqiesu l-bidliet fl-
indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-
konsumatur minbarra l-enerġija u l-ikel 
mhux ipproċessat kif ippubblikati mill-
Eurostat. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika l-livelli minimi riżultanti tat-
tassazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

imħassar

Or. en
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Emenda 139
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija stabbiliti f’din 
id-Direttiva għandhom jiġu addattati kull 
tliet snin li jibdew mill-1 ta’ Lulju 2016 
sabiex jitqiesu l-bidliet fl-indiċi armonizzat 
tal-prezzijiet tal-konsumatur minbarra l-
enerġija u l-ikel mhux ipproċessat kif 
ippubblikati mill-Eurostat. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika l-livelli minimi 
riżultanti tat-tassazzjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

4. Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija stabbiliti f’din 
id-Direttiva għandhom jiġu addattati kull 
tliet snin li jibdew mill-1 ta’ Lulju 2016 
sabiex jitqiesu l-bidliet fl-indiċi armonizzat 
tal-prezzijiet tal-konsumatur minbarra l-
enerġija u l-ikel mhux ipproċessat kif 
ippubblikati mill-Eurostat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test għandu jitneħħa u jiġi kkumplimentat sabiex isir konformi ma' tibdiliet oħra 
proposti f'dan il-paragrafu.

Emenda 140
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija stabbiliti f’din 
id-Direttiva għandhom jiġu addattati kull 
tliet snin li jibdew mill-1 ta’ Lulju 2016
sabiex jitqiesu l-bidliet fl-indiċi armonizzat 

4. Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija stabbiliti f’din 
id-Direttiva għandhom jiġu addattati kull 
ħames snin permezz ta' deċiżjoni tal-
Kunsill ibbażata fuq rakkomandazzjonijiet 
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tal-prezzijiet tal-konsumatur minbarra l-
enerġija u l-ikel mhux ipproċessat kif 
ippubblikati mill-Eurostat. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika l-livelli minimi 
riżultanti tat-tassazzjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

tal-Kummissjoni u konsultazzjoni xierqa 
mal-Parlament u mal-partijiet interessati 
relevanti kkonċernati sabiex jitqiesu l-
bidliet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet 
tal-konsumatur minbarra l-enerġija u l-ikel 
mhux ipproċessat kif ippubblikati mill-
Eurostat. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika l-livelli minimi tat-tassazzjoni 
rieżaminati li jirriżultaw, f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rieżami regolari tal-livelli minimi ta' tassazzjoni fuq il-konsum ġenerali tal-enerġija għandha 
ssir kull ħames snin, li jfisser darba f'kull terminu leġiżlattiv tal-Parlament Ewropew.

Emenda 141
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija stabbiliti f’din 
id-Direttiva għandhom jiġu addattati kull 
tliet snin li jibdew mill-1 ta’ Lulju 2016 
sabiex jitqiesu l-bidliet fl-indiċi armonizzat 
tal-prezzijiet tal-konsumatur minbarra l-
enerġija u l-ikel mhux ipproċessat kif 
ippubblikati mill-Eurostat. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika l-livelli minimi 
riżultanti tat-tassazzjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

4. Il-livelli minimi tat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija stabbiliti f’din 
id-Direttiva għandhom jiġu addattati kull 
sitt snin li jibdew mill-1 ta’ Lulju 2016 
sabiex jitqiesu l-bidliet fl-indiċi armonizzat 
tal-prezzijiet tal-konsumatur minbarra l-
enerġija u l-ikel mhux ipproċessat kif 
ippubblikati mill-Eurostat. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika l-livelli minimi 
riżultanti tat-tassazzjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun proċess wisq ikkumplikat jekk ir-rati minimi tat-taxxa kellhom jiġu adattati kull tliet snin.
Huwa xieraq li titnaqqas il-frekwenza tal-adattament.
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Emenda 142
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-livelli minimi għandhom jiġu addattati 
awtomatikament, biż-żieda jew it-tnaqqis 
tal-ammont bażi f’ewro bil-bidla 
perċentwali f’dak l-indiċi matul it-tliet 
snin kalendarji preċedenti. Jekk il-bidla 
perċentwali mill-aħħar addattament tkun 
inqas minn 0.5%, ma jseħħ l-ebda 
addattament.”

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemm l-ebda adattament awtomatiku tal-livelli tat-taxxa minimi. Kwalunkwe 
adattament għandu jkun ibbażat dejjem fuq deċiżjoni tal-Kunsill.

Emenda 143
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-livelli minimi għandhom jiġu addattati 
awtomatikament, biż-żieda jew it-tnaqqis 
tal-ammont bażi f’ewro bil-bidla 
perċentwali f’dak l-indiċi matul it-tliet 
snin kalendarji preċedenti. Jekk il-bidla 
perċentwali mill-aħħar addattament tkun 
inqas minn 0.5%, ma jseħħ l-ebda 
addattament.”

imħassar
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Or. en

Emenda 144
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-livell minimu ta' tassazzjoni relatata 
mas-CO2, stipulat f'din id-Direttiva 
għandu, kull tliet snin mill-1 ta' Lulju 
2016, ikun allinjat mal-ogħla waħda miż-
żewġ rati li ġejjin:
(a) il-valur reali attwali tal-livell bażi tas-
CO2, ikkalkolat billi jiżdied jew jitnaqqas 
l-ammont bażi f'euro bit-tibdil fil-
persentaġġ matul it-tliet snin kalendarji 
preċedenti fl-indiċi armonizzat tal-
prezzijiet tal-konsumatur minbarra l-
enerġija u l-ikel mhux ipproċessat kif 
ippubblikat minn Eurostat;
(b) il-prezz medju tas-CO2 fl-Iskema tal-
UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-
Emissjonijiet matul it-18-il xahar qabel l-
allinjament, ikkalkolat b'konformità ma' 
formola li għandha tiġi speċifikata mill-
Kummissjoni abbażi tar-rapport 2015 
imsemmi fl-Artikolu 29.
L-ebda allinjament ma' għandu jsir jekk 
il-bidla mill-aħħar allinjament minħabba 
l-iżvilupp ta' dawn iż-żewġ rati, tkun 
anqas minn 0,5 %.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-mekkaniżmu għandu żewġ partijiet. L-ewwelnett, l-indiċizzazzjoni tiżgura li r-rata 
minima tas-CO2 tagħmel sens fil-prattika.  Peress li l-indiċi magħżul jeskludi b'mod espliċitu 
l-prodotti tal-enerġija, se jiġu evitati problemi ta' inflazzjoni  It-tieni nett, jinħoloq ambjent 
tas-CO2 b'kundizzjonijiet ekwi bejn it-tassazzjoni tal-enerġija u l-ETS. Ir-rata minima f'din id-
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direttiva hija loġikament marbuta mas-sinjal ETS tal-prezz tas-CO2  Tali mekkaniżmi 
jistabbilixxu inċentivi solidi, prevedibbli u ġusti għat-trattament ta' emissjonijiet tas-CO2 fis-
setturi kollha tas-soċjetà.

Emenda 145
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-Unjoni tiddeċiedi li l-livelli ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta 'serra 
għandhom jitnaqqsu b'aktar minn 20% 
sal-2020 meta mqabbla mal-livelli fl-1990, 
il-Kummissjoni għandha, mhux aktar tard 
minn tliet xhur wara li tkun ittieħdet din 
id-deċiżjoni, tippreżenta rapport dwar 
liema aġġustamenti fid-Direttiva jkun 
jaqbel li jsiru biex ikunu jistgħu jintlaħqu 
l-objettivi l-ġodda. Il-Kunsill għandu,
mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-
pubblikazzjoni ta' dak ir-rapport, jieħu 
deċiżjoni dwar kif il-livell ta' bażi tas-CO2
jkun jista' jiġi adattat għaċ-ċirkostanzi l-
ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-miri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet b'effett ta' serra jiġu mgħollija, dan għandu jiġi 
rifless f'din id-Direttiva mingħajr telf ta' żmien billi l-livell bażi tas-CO2  jiġi miżjud b'mod 
xieraq. Ma jkunx raġonevoli li t-tassazzjoni tkun eskluża milli tikkontribwixxi għall-isforz biex 
jiġu sodisfati l-objettivi l-ġodda.

Emenda 146
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
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Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
livelli minimi li jirriżultaw tat-tassazzjoni 
fuq il-konsum ġenerali u t-tassazzjoni 
relatata mas-CO2 f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġġustament minuri biex it-test isir konformi ma' tibdiliet oħra proposti f'dan il-paragrafu.

Emenda 147
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 5 - inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– għall-użi li ġejjin: it-trasport pubbliku 
lokali tal-passiġġieri (minbarra t-taxis), il-
ġbir tal-iskart, il-forzi armati u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi, il-persuni 
b’diżabilità, l-ambulanzi;

– għall-użi li ġejjin: it-trasport pubbliku 
lokali tal-passiġġieri (inklużi t-taxis), il-
ġbir tal-iskart, il-forzi armati u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi, il-persuni 
b’diżabilità, l-ambulanzi;

Or. en

Emenda 148
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 5 - inċiż 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– għall-użi li ġejjin: it-trasport pubbliku 
lokali tal-passiġġieri (minbarra t-taxis), il-
ġbir tal-iskart, il-forzi armati u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi, il-persuni 
b’diżabilità, l-ambulanzi;”

– għall-użi li ġejjin: it-trasport pubbliku 
lokali tal-passiġġieri (minbarra t-taxis li 
jaħdmu b'fjuwils li ġejjin miż-żejt), il-ġbir 
tal-iskart, il-forzi armati u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi, il-persuni 
b’diżabilità, l-ambulanzi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Gass naturali/il-bijometan huwa l-alternattiva għal fjuwils ġejjin miż-żejt u għandu b'mod 
partikolari emissjonijiet baxxi ta' sustanzi tossiċi jew li jikkaġunaw il-kankru, ftit li xejn 
emissjonijiet ta' partikoli, l-ebda emissjoni tal-idrokarboni reattivi, emissjonijiet NOx 
imnaqqsa, u livell tal-istorbju aktar baxx, li jagħmlu fjuwil tal-magni ideali f'żoni urbani. Ir-
rapport tal-25 ta' Jannar 2011, tal-Grupp Espert dwar il-Fjuwils Futuri għat-Trasport 
jiddikkjara li l-metan għandu jiġi promoss bħala wieħed mill-fluwils alternattivi prinċipali fit-
trasport urban.

Emenda 149
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 5 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– għall-użi li ġejjin: it-trasport pubbliku 
lokali tal-passiġġieri (minbarra t-taxis), il-
ġbir tal-iskart, il-forzi armati u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi, il-persuni 
b’diżabilità, l-ambulanzi;”

– għall-użi li ġejjin: it-trasport pubbliku 
lokali tal-passiġġieri (minbarra t-taxis), il-
ġbir tal-iskart, il-forzi armati u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi, il-persuni 
b’diżabilità, l-ambulanzi, trakkijiet tat-tifi 
tan-nar u vetturi tal-pulizija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rati ta' tassazzjoni differenti jistgħu jiġi applikati mill-Istati Membri għall-użu tat-trakkijiet 
tat-tifi tan-nar u l-karozzi tal-pulizija.
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Emenda 150
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2013, mill-
1 ta’ Jannar 2015 u mill-
1 ta’ Jannar 2018, il-livelli minimi ta’ 
tassazzjoni applikabbli għall-fjuwils tal-
karozzi għandhom ikunu ffissati kif 
stipulat fl-Anness I, Tabella A.”

Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi unanimament 
wara li jikkonsulta mal-Parlament 
Ewropew, għandu, fuq il-bażi ta' rapport 
u proposta mill-Kummissjoni, jiddeċiedi
dwar il-livelli minimi ta' tassazzjoni 
applikabbli għall-fjuwils tal-karozzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Livelli minimi ta' tassazzjoni applikabbli għal fjuwils tal-magni għandhom jiġu deċiżi mill-
Kunsill li jaġixxi b'mod unanimu.

Emenda 151
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 7 – paragrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-1 ta' Jannar 2020, l-Istati Membri 
jistgħu jagħmlu distinzjoni bejn l-użu 
kummerċjali u mhux kummerċjali tan-
nafta użata bħala propellant, sakemm il-
livelli minimi Komunitarji jiġu osservati.
'Nafta użata bħala propellant' tfisser 
nafta użata bħala propellant għall-finijiet 
li ġejjin:
(a) il-ġarr ta' merkanzija għall-kont 
proprju jew b'arranġamenti ta' kiri jew 
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kumpens permezz ta' vetturi bil-magna
jew taħlita ta' vetturi intenzjonati 
esklussivament għall-ġarr tal-merkanzija 
bit-triq u b'piż gross massimu ta' tagħbija 
permissibli ta' 7.5 tunnellati jew aktar;
(b) il-ġarr ta' passiġġieri, b'servizz 
regolari jew servizz okkażjonali, b'vettura 
bil-magna tal-kategorija M2 jew tal-
kategorija M3, kif definit fid-Direttiva tal-
Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-
Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-
approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-magna 
u l-karrijiet tagħhom."

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li l-Istati Membri japplikaw livell aktar baxx ta' tassazzjoni għall-użu 
kummerċjali tan-nafta bħala fjuwil tal-karozzi għandha titneħħa gradwalment. Sabiex id-ditti 
tat-trasport ikunu jistgħu jadattaw għas-sistema fiskali l-ġdida, jeħtieġ li jkun hemm perjodu 
ta' tranżizzjoni li jintemm fl-2023.

Emenda 152
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jintroduċu jew li 
introduċew ħlas fuq l-użu ta' ċerti 
infrastrutturi użati minn vetturi tqal 
għall-ġarr tal-merkanzija fi ħdan it-tifsira 
tad-Direttiva 2011/76/UE li huma 
maħsuba esklussivament għall-ġarr tal-
merkanzija bit-triq jistgħu japplikaw rata 
ta' tassazzjoni mnaqqsa fuq in-nafta użata 
minn dawn il-vetturi sakemm ikun hemm 
konformità mal-livelli minimi ta' 
tassazzjoni tal-Komunità, kif stipulati fit-
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Tabella A tal-Anness I. 

Or. de

Emenda 153
Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
2003/96/KE
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jagħmlu 
distinzjoni bejn użu kummerċjali u mhux 
kummerċjali tan-nafta użata bħala 
propellant, sakemm il-livelli minimi tal-
Komunità jkunu osservati u r-rata għan-
nafta kummerċjali użata bħala propellant 
ma tinżilx taħt il-livell ta' tassazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2003, 
minkejja kwalunkwe deroga għal dan l-
użu stipulata f'din id-Direttiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali għall-Istati Membri li jibqgħu japplikaw rata differenti ta' tassazzjoni għan-
nafta użata għal finijiet kummerċjali.

Emenda 154
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jagħmlu 
distinzjoni bejn nafta kummerċjali u 
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mhux kummerċjali.
Għall-finijiet ta' din id-Direttva "in-nafta 
Kummerċjali użata bħala propellant 
tfisser nafta użata bħala propellant għall-
finijiet li ġejjin:
(a) għat-trasport ta' merkanzija 
b'arranġamenti ta' kiri jew kumpens, jew 
għall-kont proprju, permezz ta' vettura 
bil-magna jew taħlita ta' vetturi artikulati 
maħsuba esklussivament għat-trasport 
tal-merkanzija bit-triq,
(b) għat-trasport tal-passiġġieri, jew 
b'servizz regolari jew b'servizz 
okkazzjonali, permezz ta' vettura bil-
magna.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-possibbiltà għat-trasportaturi 
kummerċjali li japplikaw sistema 
differenti għar-rendikont tat-taxxa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li l-Istati Membri japplikaw livell aktar baxx ta' tassazzjoni għall-użu 
kummerċjali tan-nafta bħala fjuwil tal-karozzi għandha tinżamm, peress li attwalment l-ebda 
fjuwil alternattiv m'huwa disponibbli għall-użu fit-trasport kummerċjali.

Emenda 155
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2013, mill-
1 ta’ Jannar 2015 u mill-1 ta’ Jannar 2018, 
il-livelli minimi ta’ tassazzjoni applikabbli 
għall-fjuwils tal-karozzi għandhom ikunu 
ffissati kif stipulat fl-Anness I, Tabella A.”

B’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2013, mill-
1 ta’ Jannar 2015 u mill-1 ta’ Jannar 2018, 
il-livelli minimi ta’ tassazzjoni applikabbli 
għall-fjuwils tal-karozzi għandhom ikunu 
ffissati kif stipulat fl-Anness I, Tabella A.”

L-Istati Membri jistgħu jagħmlu 
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distinzjoni bejn użu kummerċjali u mhux 
kummerċjali tan-nafta użata bħala 
propellant, sakemm il-livelli minimi tal-
Komunità jkunu osservati u r-rata għan-
nafta kummerċjali użata bħala propellant 
ma tinżilx taħt il-livell ta' tassazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ , mill-1 ta' Jannar 
2003, minkejja kwalunkwe derogi għal 
dan l-użu stipulati f'din id-Direttiva.
"Nafta kummerċjali użata bħala 
propellant tfisser nafta użata bħala 
propellant għall-finijiet li ġejjin:
(a) il-ġarr ta' merkanzija b'arranġamenti 
ta' kiri jew kumpens, jew għall-kont 
proprju, permezz ta' vetturi bil-magna jew 
taħlita ta' vetturi artikulati intenzjonati 
esklussivament għall-ġarr ta' merkanzija 
bit-triq u b'piż gross massimu ta' tagħbija 
permissibli ta' mhux inqas minn 7.5 
tunnellati;
(b) il-ġarr ta' passiġġieri, b'servizz 
regolari jew servizz okkażjonali, b'vettura 
bil-magna tal-kategorija M2 jew tal-
kategorija M3, kif definit fid-Direttiva tal-
Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-
Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-
approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-magna 
u l-karrijiet tagħhom.
____________
1 ĠU L 42, 23.2.1970, p. 1.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Għandu jibqa' jkun permessibbli li ssir distinzjoni bejn l-użu kummerċjali u privat tan-nafta 
għall-finijiet tat-tassazzjoni tagħha. Rata tat-taxxa aktar baxxa fuq in-nafta għall-użu 
kummerċjali hija ekonomikament importanti għaliex l-ispejjeż tat-trasport jammontaw għal 
parti sinifikanti tal-istruttura tal-ispejjeż tan-negozju, speċjalment f'pajjiżi fejn id-distanzi 
huma twal.

Emenda 156
Ivo Strejček
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2013, il-livelli 
minimi ta’ tassazzjoni applikabbli għall-
prodotti użati bħala fjuwils tal-karozzi 
għall-finijiet stipulati fil-paragrafu 2 ta’ 
dan l-Artikolu għandhom jiġu stabbiliti kif 
stipulat fl-Anness I, Tabella B.”

1. Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi 
unanimament wara li jikkonsulta mal-
Parlament Ewropew, għandu, fuq il-bażi 
ta' rapport u ta' proposta mill-
Kummissjoni, jiddeċiedi dwar il-livelli 
minimi ta' tassazzjoni applikabbli għall-
prodotti użati bħala fjuwils tal-karozzi 
għall-finijiet stipulati fil-paragrafu 2 ta' dan 
l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livelli minimi ta' tassazzjoni applikabbli għal fjuwils tal-magni għandhom jiġu deċiżi mill-
Kunsill li jaġixxi b'mod unanimu.

Emenda 157
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2013, il-livelli 
minimi ta’ tassazzjoni applikabbli għall-
fjuwils tat-tisħin għandhom ikunu ffissati 
kif stipulat fl-Anness I, Tabella C.

Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi unanimament 
wara li jikkonsulta mal-Parlament 
Ewropew, għandu, fuq il-bażi ta' rapport 
u ta' proposta mill-Kummissjoni, 
jiddeċiedi dwar il-livelli minimi ta' 
tassazzjoni applikabbli għall-fjuwils tat-
tisħin.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-livelli minimi ta' tassazzjoni applikabbli għal fjuwils tal-magni għandhom jiġu deċiżi mill-
Kunsill li jaġixxi b'mod unanimu.

Emenda 158
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2013, il-livelli 
minimi ta’ tassazzjoni applikabbli għall-
elettriku għandhom ikunu ffissati kif 
stipulat fl-Anness I Tabella D.

Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi unanimament 
wara li jikkonsulta mal-Parlament 
Ewropew, għandu, fuq il-bażi ta' rapport 
u proposta mill-Kummissjoni, jiddeċiedi 
dwar il-livelli minimi ta' tassazzjoni 
applikabbli għall-elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livelli minimi ta' tassazzjoni applikabbli għal fjuwils tal-magni għandhom jiġu deċiżi mill-
Kunsill li jaġixxi b'mod unanimu.

Emenda 159
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-Artikolu 14 huwa emendat kif ġej: (11) L-Artikolu 14 għandu jiġi ssostitwit 
b’dan li ġej:

(a) Il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej: Artikolu 14
(i) il-frażi introduttorja hija ssostitwita Sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-Istati Membri 
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b’dan li ġej: għandhom jeżentaw it-tassazzjoni tal-
elettriku pprovdut direttament lill-
bastimenti rmiġġati fil-portijiet.

“Minbarra d-dispożizzjonijiet ġenerali 
stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 
2008/118/KE tas-16 ta’ Diċembru 2008 
dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju 
tas-sisa u li tħassar id-Direttiva 
92/12/KEE(*) fuq l-użu eżentat ta’ 
prodotti taxxabli, u mingħajr preġudizzju 
għal dispożizzjonijiet oħra tal-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jeżentaw dan li 
ġej mit-tassazzjoni b’kundizzjonijiet li 
huma għandhom jistabbilixxu bil-għan li 
jiżguraw l-applikazzjoni korretta u 
sempliċi ta’ tali eżenzjonijiet u biex 
jevitaw kwalunkwe evażjoni, ħrib mit-
taxxa jew abbuż:
_________
(*) ĠU L 9, 14.1.2009, p.12.'
(ii) fil-punt (a), it-tieni sentenza għandha 
tiġi ssostitwita b’dan li ġej:
“Madankollu, l-Istati Membri jistgħu, 
għal raġunijiet ta’ politika ambjentali 
differenti mit-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-
CO2, jagħmlu dawn il-prodotti soġġetti 
għat-tassazzjoni mingħajr ma jkollhom il-
ħtieġa li jirrispettaw il-livelli minimi tat-
tassazzjoni stabbiliti f’din id-Direttiva.”
(iii) jiżdiedu l-punti (d) u (e) li ġejjin:
'(d) Fir-rigward tat-tassazzjoni relatata 
mas-CO2, il-prodotti tal-enerġija użati 
għall-attivitajiet soġġetti għall-iskema tal-
Unjoni fi ħdan it-tifsira tad-
Direttiva 2003/87/KE, u mhux esklużi 
minnha;
(e) sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-elettriku 
pprovdut direttament lil bastimenti 
rmiġġati fil-portijiet.”
Il-portijiet.
(b) Jiżdied il-paragrafu 3 li ġej: “3.
'3. Fil-każ tal-użu msemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 1, ħlief għall-użu 
tal-produzzjoni tal-elettriku abbord l-
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inġenji, l-eżenzjoni għandha tapplika biss 
ta' tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jitħallew jintaxxaw fjuwils għan-navigazzjoni marittima u tal-
avjazzjoni kif ukoll l-elettriku użat għall-produzzjoni tal-elettriku, iżda għandu jkun hemm 
eżenzjoni temporanja fuq il-bastimenti rmiġġjati fil-portijiet.

Emenda 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11 – punt a – punt ii a (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b u c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) il-punti (b) u (c) huma mħassra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tħassar l-obbligu li l-Istati Membri jeżentaw mit-taxxa dak il-fjuwil li jintuża 
għan-navigazzjoni marittima u tal-ajru. It-tneħħija ta' dan l-obbligu għandha potenzjal kbir 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra. Studju mwettaq għall-
Kummissjoni sab li "l-armonizzazzjoni tad-dazji u tal-VAT fuq il-fjuwil għall-mezzi kollha (fil-
livell ta' dawk li attwalment jitħallsu mit-trasport privat bit-triq) wasslet għal iffrankar ta' 
aktar minn 10% fl-emissjonijiet GHG, meta jitqabbel ma' xenarju fejn kollox jibqa' għaddej 
kif inhu". (Lejn id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport tal-UE sal-2050, p. xi)

Emenda 161
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11 – punt a – punt ii a (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) il-punt (b) hu mħassar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun loġiku li l-eżenzjonijiet tat-taxxa mandatorji rigward l-avjazzjoni u t-trasport marittimu 
jinqelbu f'eżenzjonijiet mhux obbligatorji. Peress li l-projbizzjonijiet fil-preżent mhumiex 
motivati minn leġiżlazzjoni internazzjonali, jillimitaw mingħajr bżonn l-ispazju nazzjonali ta' 
manuvrar politiku f'dawn l-oqsma. Bidla f'eżenzjonijiet mhux obbligatorji se jagħtu l-
possibbiltà lill-Istati Membri li jissodisfaw l-obbligi tal-UE tagħhom rigward il-klima u l-
enerġija b'mod aktar kosteffiċkaċi.

Emenda 162
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11 – punt a – punt ii b (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iib) il-punt (c) huwa mħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun loġiku li l-eżenzjonijiet tat-taxxa mandatorji rigward l-avjazzjoni u t-trasport marittimu 
jinqelbu f'eżenzjonijiet mhux obbligatorji. Peress li l-projbizzjonijiet fil-preżent mhumiex 
motivati minn leġiżlazzjoni internazzjonali, jillimitaw mingħajr bżonn l-ispazju nazzjonali 
għal manuvrar politiku f'dawn l-oqsma. Bidla f'eżenzjonijiet mhux obbligatorji se tagħti l-
possibbiltà lill-Istati Membri li jissodisfaw l-obbligi tal-UE tagħhom rigward il-klima u l-
enerġija b'mod aktar kosteffiċkaċi.

Emenda 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11 – punt b – punt iii
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Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'(d) Fir-rigward tat-tassazzjoni relatata 
mas-CO2, il-prodotti tal-enerġija użati 
għall-attivitajiet soġġetti għall-iskema tal-
Unjoni fi ħdan it-tifsira tad-
Direttiva 2003/87/KE, u mhux esklużi 
minnha;

'(d) fir-rigward tat-tassazzjoni mhux 
obbligatorja relatata mas-CO2, il-prodotti 
tal-enerġija użati għall-attivitajiet soġġetti 
għall-iskema tal-Unjoni fi ħdan it-tifsira 
tad-Direttiva 2003/87/KE, u mhux esklużi 
minnha;

Or. en

Emenda 164
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11 – punt b – punt iii
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-elettriku 
pprovdut direttament lil bastimenti 
rmiġġati fil-portijiet.”

(e) sal-31 ta’ Diċembru 2023, l-elettriku 
pprovdut direttament lil bastimenti 
rmiġġati fil-portijiet interni u mal-baħar.

Or. nl

Emenda 165
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11 – punt b – punt iii
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-elettriku 
pprovdut direttament lil bastimenti 
rmiġġati fil-portijiet.

(e) sal-31 ta’ Diċembru 2023, l-elettriku 
pprovdut direttament lil bastimenti 
rmiġġati fil-portijiet.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Investimenti fl-elettriku max-xatt jiswew ħafna u jeħtieġ li jkunu bbażati fuq kalkoli 
prevedibbli fuq tul ta' żmien twil. L-eżezjoni proposta sal-2020 mhix twila biżżejjed f'dan ir-
rigward u għandha għalhekk tiġi estiża. Is-sena 2023 hija sena aktar xierqa biex din l-
eżenzjoni tal-ewwel fażi ssir, fil-prattika, qafas komprensiv.

Emenda 166
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11 – punt a – punt iii
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-elettriku 
pprovdut direttament lil bastimenti 
rmiġġati fil-portijiet.

(e) sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-elettriku 
pprovdut direttament lil bastimenti 
rmiġġati fil-portijiet interni u mal-baħar.

Or. en

Emenda 167
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu 2 jitħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-delega hija konsegwenza loġika tat-tħassir propost tal-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 
ta' dan l-artikolu.
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Emenda 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu 2 għandu jitħassar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tħassar il-proċedura kkumplikata li skontha l-Istati Membri jeħtieġ li 
jikkonkludu ftehimiet bilaterali ma' Stati Membri oħra jekk jixtiequ jidderogaw mill-
eżenzjonijiet mit-taxxa fuq il-fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni marittima u tal-ajru 
għat-trasport fi ħdan l-UE. L-ebda Stat Membru għadu ma uża din il-proċedura. Jidher aktar 
xieraq li, f'din id-Direttiva, l-Istati Membri jingħataw il-possiblità li jintaxxaw il-fjuwil.

Emenda 169
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Jiddaħħal l-Artikolu 14a li ġej: imħassar
"Artikolu 14a
1. Sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu kreditu 
rigward it-tassazzjoni relatata mas-CO2 
fir-rigward tal-użu tal-prodotti tal-
enerġija minn installazzjonijiet li jinsabu 
f’setturi jew subsetturi li jitqiesu li huma 
esposti għal riskju sinifikanti ta’ 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.
2. L-ammont tal-kreditu tat-taxxa 
għandu jikkorrispondi għall-konsum 
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annwali medjan tal-prodotti tal-enerġija, 
imfissra f’gigajoules (GJ), tal-
installazzjoni matul il-perjodu ta’ 
referenza, għal finijiet differenti minn 
dawk imsemmija fl-Artikolu 7, 
immultiplikat b’0,00561 u bil-livell 
minimu tat-tassazzjoni relatata mas-CO2 
kif stabbilit fl-Anness I, Tabella Ċ. Il-
perjodu ta’ referenza msemmi fl-ewwel 
sentenza ta’ dan il-paragrafu għandu 
jkun jew il-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2005 
sal-31 ta’ Diċembru 2008 jew il-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar 2009 sal-
31 ta’ Diċembru 2010. Il-perjodu ta’ 
referenza msemmi fl-ewwel sentenza ta’ 
dan il-paragrafu għandu jkun jew il-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2005 sal-
31 ta’ Diċembru 2008 jew il-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2009 sal-
31 ta’ Diċembru 2010. L-ammont tal-
kreditu tat-taxxa ma għandux jaqbeż it-
taxxa relatata mas-CO2 fuq l-użu tal-
prodotti tal-enerġija mill-installazzjoni 
matul il-perjodu kkonċernat.
3. Għall-installazzjonijiet li ma kinux qed 
jaħdmu fil-perjodu ta’ referenza, l-Istati 
Membri għandhom jibbażaw il-livell tal-
kreditu tat-taxxa fuq il-kapaċità installata 
tal-installazzjoni mmultiplikata b’fattur 
ta’ utilizzazzjoni tal-kapaċità medju bl-
applikazzjoni tal-metodoloġija kif 
stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
XXX fuq id-determinazzjoni tar-regoli 
tranżitorji fl-Unjoni għall-allokazzjonijiet 
gratis armonizzati skont l-Artikolu 10a 
tad-Direttiva 2003/87/KE(*).
4. Meta Stat Membru japplika livell ta’ 
tassazzjoni relatat mas-CO2 li jaqbeż il-
livell minimu preskritt minn din id-
Direttiva, huwa jista’, għall-finijiet tad-
determinazzjoni tal-ammont ta’ kreditu 
tat-taxxa taħt il-paragrafu 2, jirreferi għal 
livell ta’ tassazzjoni relatata mas-CO2 sal-
livell nazzjonali.
5. Għall-finijiet tal-paragrafi minn 1 sa 4, 
“setturi jew subsetturi li jitqiesu li huma 
esposti għal riskju sinifikanti ta’ tnixxija 
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tal-karbonju” għandhom ikunu dawk li 
kienu stabbiliti bħala tali fuq il-bażi tal-
Artikolu 10a(13) tad-
Direttiva 2003/87/KE.
___________
(*) ĠU L

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-numru limitat ta' setturi u installazzjonijiet affettwati mill-allokazzjoni tal-karbonju fir-
realtà ma tiġġustifikax din is-soluzzjoni. L-Istati Membri għandhom jikkompensaw, permezz 
tal-għajnuna mill-istat, għal kwalunkwe riskju ppruvat ta' allokazzjoni tal-karbonju għall-
industriji b'intensità għolja ta' enerġija minħabba t-tassazzjoni tal-enerġija.

Emenda 170
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu kreditu 
rigward it-tassazzjoni relatata mas-CO2 fir-
rigward tal-użu tal-prodotti tal-enerġija 
minn installazzjonijiet li jinsabu f’setturi 
jew subsetturi li jitqiesu li huma esposti 
għal riskju sinifikanti ta’ rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
kreditu rigward it-tassazzjoni relatata mas-
CO2 fir-rigward tal-użu tal-prodotti tal-
enerġija minn installazzjonijiet li jinsabu 
f’setturi jew subsetturi li jitqiesu li huma 
esposti għal riskju sinifikanti ta’ 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Or. de

Emenda 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 14a – paragrafu 1



PE475.931v01-00 116/146 AM\883480MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu kreditu 
rigward it-tassazzjoni relatata mas-CO2 fir-
rigward tal-użu tal-prodotti tal-enerġija 
minn installazzjonijiet li jinsabu f’setturi 
jew subsetturi li jitqiesu li huma esposti 
għal riskju sinifikanti ta’ rilokazzjoni tal-
emissjonijiet tal-karbonju.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu kreditu 
rigward it-tassazzjoni mhux obbligatorja 
relatata mas-CO2  fir-rigward tal-użu tal-
prodotti tal-enerġija minn installazzjonijiet 
li jinsabu f’setturi jew subsetturi li jitqiesu 
li huma esposti għal riskju sinifikanti ta’ 
rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Or. en

Emenda 172
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt a – punt i  (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-i) jiddaħħal il-punt li ġej:
"(ba) sal-1 ta 'Jannar 2023, l-elettriku 
użat għall-iċċarġjar tal-vetturi li jaħdmu 
bl-elettriku u ibridi użati għat-trasport bit-
triq;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-elettrifikazzjoni hija element importanti fil-proċess li bih is-settur tat-trasport isir 
sostenibbli. Peress li l-impatt totali tal-emissjonijiet ta' dawn il-vetturi huwa relatat mill-qrib 
mal-indafa tal-elettriku ta' dħul, mhumiex neċessarjament tassew favur l-ambjent fl-Istati 
Membri kollha fuq medda ta' żmien qasira. Fit-tul, madanakollu, dawn it-teknoloġiji effiċjenti 
ħafna jagħtu lok għall-ħolqien ta' sistemi tat-trasport tassew sostenibbli.

Emenda 173
Olle Ludvigsson
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt a – punt i a (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ia) il-punt (f) huwa sostitwit b'dan li ġej:
'(f) prodotti tal-enerġija forniti għal użu 
bħala fjuwil għan-navigazzjoni tal-ibħra 
u n-navigazzjoni tal-passaġġi tal-ilma 
interni (li tinkludi s-sajd) minbarra 
dgħajjes għall-użu privat jew għal 
divertiment u l-elettriku ġġenerat abbord 
xi dgħajsa;
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva "dgħajsa 
għall-użu privat jew għal divertiment" 
għandha tfisser kull dgħajsa użata mis-sid 
tagħha jew il-persuna naturali jew 
ġuridika li tgawdi mill-użu tagħha 
permezz ta' kiri jew mezzi oħra, għall-
skopijiet oħra mhux kummerċjali u b'mod 
partikolari dak li ma għandux x'jaqsam 
mal-ġarr tal-passiġġieri jew oġġetti jew 
għall-għoti ta' servizzi bil-ħlas jew għall-
finijiet tal-awtoritajiet pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun raġonevoli li l-eżenzjonijiet tat-taxxa mandatorji rigward l-avjazzjoni u t-trasport 
marittimu jinqelbu f'eżenzjonijiet mhux obbligatorji. Peress li l-projbizzjonijiet fil-preżent 
mhumiex motivati minn leġiżlazzjoni internazzjonali, jillimitaw mingħajr bżonn l-ispazju 
nazzjonali għal manuvrar politiku f'dawn l-oqsma. Bidla f'eżenzjonijiet mhux obbligatorji se 
jagħtu l-possibbiltà lill-Istati Membri li jissodisfaw l-obbligi tal-UE tagħhom rigward il-klima 
u l-enerġija b'mod aktar kosteffiċkaċi.

Emenda 174
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 – point a – point -i b (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ib) jiddaħħal il-punt (fa) li ġej:
'(fa) prodotti tal-enerġija forniti biex 
jintużaw bħala fjuwil għall-iskop tan-
navigazzjoni bl-ajru barra minn titjiriet 
privati għal divertiment.
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva "titjiriet 
privati u għal divertiment" għandha 
tfisser l-użu ta' ajruplan minn sidu jew il-
persuna naturali jew ġuridika li jgawdi 
mill-użu tiegħu permezz ta' kiri jew mezzi 
oħra, għall-skopijiet oħra mhux 
kummerċjali u b'mod partikolari dak li 
ma għandux x'jaqsam mal-ġarr tal-
passiġġieri jew oġġetti jew l-għoti ta' 
servizzi bil-ħlas jew għall-finijiet tal-
awtoritajiet pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun loġiku li l-eżenzjonijiet tat-taxxa mandatorji rigward l-avjazzjoni u t-trasport marittimu 
jinqelbu f'eżenzjonijiet mhux obbligatorji. Peress li l-projbizzjonijiet fil-preżent mhumiex 
motivati minn leġiżlazzjoni internazzjonali, jillimitaw mingħajr bżonn l-ispazju nazzjonali 
għal manuvrar politiku f'dawn l-oqsma. Bidla f'eżenzjonijiet mhux obbligatorji se tagħti l-
possibbiltà lill-Istati Membri li jissodisfaw l-obbligi tal-UE tagħhom rigward il-klima u l-
enerġija b'mod aktar kosteffiċkaċi.

Emenda 175
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt a – punt i u punt i a (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt f, h u i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-punt (h) u (i) għandhom jiġu 
ssostitwiti b’dan li ġej:

(i) il-punti (f) u (h) jitħassru;

(ia) il-punt (i) jiġi sostitwit b’dan li ġej:
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'(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;
(i) Sal-1 ta’ Jannar 2023, il-gass naturali u 
l-LPG użati bħala propellanti;

'(i) Sal-1 ta’ Jannar 2023, il-gass naturali u 
l-LPG użati bħala propellanti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddefinixxu 
livelli adegwati ta' tassazzjoni għal navigazzjoni marittima jew tal-ajru.

Emenda 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt a – point (-i) – (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-i) il-punt (e) huwa sostitwit b'li ġej:
‘(e) prodotti tal-enerġija u l-elettriku 
użati għall-ġarr ta' oġġetti u passiġġieri 
bil-ferrovija, metro, tram u karozza tal-
linja u l-karozza tal-linja urbani, 
primarjament dawk li jaħdmu bil-gass 
naturali;

Or. es
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Emenda 177
Olle Ludvigsson

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) sal-1 ta' Jannar 2023, l-elettriku, il-
gass naturali, il-faħam u l-fjuwils solidi
jekk użati mid-djar u/jew mill-
organizzazzjonijiet tal-karità rikonoxxuti
mill-Istat Membru kkonċernat. Fil-każ ta’ 
tali organizzazzjonijiet tal-karità 
rikonoxxuti, 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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni bl-ambitu attwali tagħha – mingħajr ma jiżdied it-tisħin taż-żejt – għandha, fuq 
medda ta' żmien twila, titneħħa biex jissaħħew l-inċentivi għall-iffrankar tal-enerġija u l-
effiċjenzja fl-enerġija.  Fl-istess ħin, djar u karitajiet bi dħul baxx għandhom jiġu 
kkumpensati permezz ta' miżuri soċjali. Meta tiġi applikata, l-eżenzjoni tnaqqas il-pressjoni 
tal-prezz – u tiskoraġġixxi b'mod ċar l-investimenti, pereżempju fir-rinnovazzjoni tal-bini u t-
tisħin tad-distretti – u b'hekk minħabba fiha l-familji jsiru passivi wisq meta jiġu biex irażżnu 
l-konsum tal-enerġija tagħhom.

Emenda 178
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt a – punt i
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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) sal-1 ta' Jannar 2023, prodotti tal-
enerġija użati bħala fjuwil tat-tisħin u l-
elettriku jekk użat mid-djar u/jew mill-
organizzazzjonijiet tal-karità rikonoxxuti
mill-Istat Membru kkonċernat. Fil-każ ta’ 
tali organizzazzjonijiet tal-karità 
rikonoxxuti, 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;

Or. nl

Emenda 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Sal-1 ta’ Jannar 2023, il-gass naturali 
u l-LPG użati bħala propellanti;

imħassar

Or. en

Emenda 180
Olle Ludvigsson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Sal-1 ta’ Jannar 2023, il-gass naturali u 
l-LPG użati bħala propellanti;

(i) Sal-1 ta’ Jannar 2023, il-gass naturali u 
l-LPG użati bħala propellanti; Mill-1 ta' 
Jannar 2023 sal-1 ta' Jannar 2028, l-
Istati Membri jistgħu japplikaw tnaqqis sa 
50 % tal-livelli minimi ta' tassazzjoni għal 
wieħed miż-żewġ fjuwils jew għat-tnejn li 
huma sakemm is-sehem fis-suq nazzjonali 
għall-vetturi li jużaw il-fjuwil ikkonċernat 
ikun anqas minn 10 %.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm l-LPG u l-gass naturali mhumiex soluzzjonijiet sostenibbli, huma elementi deċenti 
fit-taħlita enerġetika f'perspettiva fuq medda ta' żmien medja. Mhux talli jipproduċu 
emissjonijiet CO2 u NOx aktar baxxi minn fjuwils fossili oħra. Talli l-infratsruttura tagħhom 
tista' wkoll – b'mod partikolari rigward il-gass naturali – tiffaċilita l-introduzzjoni ta' sorsi 
alternattivi tal-enerġija rinnovabbli. Tnaqqis sa 50 % għandu għalhekk jkun permess sal-
2028, iżda biss sakemm il-fażijiet ta' kostruzzjoni tal-ishma baxxi fis-suq għadhom għaddejjin.

Emenda 181
Alfredo Pallone

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Sal-1 ta’ Jannar 2023, il-gass naturali u 
l-LPG użati bħala propellanti;

(i) Sal-1 ta’ Jannar 2023, il-gass naturali, 
il-bijometan u l-LPG użati bħala fjuwils 
tal-magni, mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 4(3), subparagrafu 2a;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tal-bijometan huwa marbut ma' dak tal-Vetturi li jaħdmu bil-Gass Naturali u 
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għalhekk dan it-trattament fiskali favorevoli li jippermetti l-iżvilupp ta' infrastruttura għar-
riforniment tal-metan. Il-metan, l-alternattiva disponibbli għall-fjuwils li ġejjin miż-żejt, 
għandu livelli baxxi ħafna ta' NMHC, PM u NOX u l-użu tiegħu jtejjeb il-kwalità tal-arja 
urbana u jnaqqas il-livell tal-istorbju u tas-CO2. 'Klawsola ta' rieżami' huwa l-istrument 
leġiżlattiv it-tajjeb biex jiġi evalwat il-bżonn li jinżamm trattament fiskali favorevoli għal 
fjuwils alternattivi.

Emenda 182
Leonardo Domenici

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Sal-1 ta’ Jannar 2023, il-gass naturali u 
l-LPG użati bħala propellanti;

(i) il-gass naturali u l-LPG użati bħala 
propellanti, inklużi permezz ta' deroga 
mill-Artikolu 4(3);”

Or. it

Ġustifikazzjoni

Emenda 183
Werner Langen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Sal-1 ta’ Jannar 2023, il-gass naturali u 
l-LPG użati bħala propellanti;

(i) Sal-1 ta’ Jannar 2023, il-gass naturali, 
il-bijogass u l-LPG użati bħala 
propellanti;”

Or. de
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Emenda 184
Leonardo Domenici

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) għandu jiżdied il-punt li ġej:
“(la) L-LPG użat bħala fjuwil biex 
isaħħan, inkluż permezz ta' deroga mill-
Artikolu 4(3);"

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu, fir-rigward tal-LPG użat bħala fjuwil għat-tisħin, 
japplikaw derogi kemm mil-livelli minimi ta' tassazzjoni stipulati kif ukoll mil-prinċipju tan-
newtralità fiskali stabbiliti fl-Artikolu 4(3) l-ġdid, inkluż fil-proposta għal Direttiva. Tali 
derogi huma ġustifikati f'termini soċjali kif ukoll ambjentali, peress li permezz tal-LPG jistgħu 
jiġu ssodisfati l-bżonnijiet enerġetiċi tal-popli li qegħdin jgħixu f'żoni periferiċi.

Emenda 185
Krišjānis Kariņš

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt a – punt ii
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej: imħassar
“Il-punti minn (a) sa (e) u (g) japplikaw 
biss għat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali 
tal-enerġija.”

Or. lv

Emenda 186
Philippe Lamberts
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt a – punt ii
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti minn (a) sa (e) u (g) japplikaw 
biss għat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali 
tal-enerġija.”

Il-punti minn (a) sa (e), (g) u (i) japplikaw 
biss għat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali 
tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li jiġu eżentati l-familji kollha se jdgħajjef l-inċentivi għall-konservazzjoni tal-enerġija u 
jagħti inċentiv ukoll biex jiġi evitat l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet aktar effikaċi għat-tisħin tad-
distretti, u b'hekk ikun hemm distorsjoni fl-iskema ETS tal-UE. Dħul iġġenerat mit-taxxi tal-
enerġija għandu jintuża biex isostni l-gruppi aktar foqra tas-soċjetà u biex isostnu miżuri 
għall-iffrankar tal-enerġija.

Emenda 187
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt a – punt ii
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti minn (a) sa (e) u (g) japplikaw biss 
għat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija.

Il-punti (a), (b), (d), (e) u (g) japplikaw biss 
għat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija.

Or. en

Emenda 188
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt a – punt ii
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Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Il-punti minn (a) sa (e) u (g) japplikaw 
biss għat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali 
tal-enerġija.”

"Il-punti (a), (b), (d), (e) u (g) japplikaw 
biss għat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali 
tal-enerġija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tassazzjoni tal-prodotti tal-enerġija u tal-elettriku użati għas-sħana u enerġija kombinati 
(CHP) u l-elettriku ġġenerat permezz ta' CHP se tagħmel it-tħaddim ta' dawn l-
installazzjonijiet mhux profittabbli f'ħafna każi, bir-riżultat li s-CHP mhijiex se tintuża aktar.
Is-CHP tuża aktar enerġija għall-istess volum ta' emissjonijiet tas-CO2 Għalhekk l-abbandun 
tas-CHP se jżid l-emissjonijiet tas-CO2 u jmur kontra l-għan tad-direttiva.  Għalhekk, 
għandha ssir dispożizzjoni għal tnaqqis possibbli jew eżenzjoni mit-taxxa tas-CO2 

Emenda 189
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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:

imħassar

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

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' korrettezza fil-konfront ta' attivitajiet ekonomiċi oħra li jaqgħu fl-ambitu 
tad-dispożizzjonijiet tat-tassazzjoni tal-enerġija u sabiex jiġi evitat li nitilfu opportunitajiet li 
jkollna inċentivi għall-attivijiet imsemmija hawn fuq biex innaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 u 
l-użu tal-enerġija, dawn m'għandhomx jiġu eżentati.

Emenda 190
Ivo Strejček

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri jistgħu japplikaw livell 
ta’ tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija ’l isfel sa żero fuq il-konsum tal-
prodotti tal-enerġija u l-elettriku użati 
għall-agrikoltura, l-ortikultura, xogħlijiet 
akwakulturali u fil-forestrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jistgħu japplikaw rata ta' tassazzjoni żero fuq il-prodotti tal-enerġija u l-
elettriku użat għall-agrikoltura, l-ortikultura, għal xogħlijiet akkwakulturali u fil-forestrija.

Emenda 191
Olle Ludvigsson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri jistgħu japplikaw livell 
ta’ tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija ’l isfel sa żero fuq il-konsum tal-
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 
għal dawk li setgħu inkisbu kieku r-rati 
minimi standard tal-Unjoni kienu ġew 
osservati.” Il-proċess għat-tisħiħ fl-
effiċjenza tal-enerġija għandu jiġi 
sorveljat fil-qrib mill-awtoritajiet 
nazzjonali. Għall-benefiċjarji li jonqsu 
milli jipproduċu ż-żidiet fl-effiċjenża 
mistennija, il-konsum tal-enerġija għandu 
jiġi ntaxxat fl-livell li jikkorrispondi sal-
punt tan-nuqqas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura għat-tisħiħ fl-effiċjenza għandha tkun stretta u metikoluża sabiex jinkisbu r-
riżultati fil-prattika. Rifużjonijiet tat-taxxa għandhom jingħataw biss fuq il-bażi tat-titjib 
ivverfikat, fl-effiċjenza. Oqfsa nazzjonali ċari u solidi huma meħtieġa f'dan ir-rigward. 

Emenda 192
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13a – punt a – punt i
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Sal-1 ta’ Jannar 2023, l-Istati Membri 
jistgħu, mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu, japplikaw 

“Sal-1 ta’ Jannar 2023, l-Istati Membri 
jistgħu, mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu, japplikaw 
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eżenzjoni jew rata mnaqqsa ta’ tassazzjoni 
tal-konsum ġenerali tal-enerġija taħt il-
kontroll fiskali fuq il-prodotti taxxabbli 
msemmija fl-Artikolu 2 ta’ din id-Direttiva 
meta tali prodotti huma magħmula minn, 
jew ikun fihom, wieħed jew aktar mill-
prodotti li ġejjin u fejn, safejn għandhom 
x'jaqsmu l-bijofjuwils u bijolikwidi 
ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE, dawn il-prodotti 
jkunu jikkonformaw mal-kriterji ta’ 
sostenibilità stabbiliti fl-Artikolu 17 ta' dik 
id-Direttiva.”

eżenzjoni jew rata mnaqqsa ta’ tassazzjoni 
tal-konsum ġenerali tal-enerġija taħt il-
kontroll fiskali fuq il-prodotti taxxabbli 
msemmija fl-Artikolu 2 ta’ din id-Direttiva 
meta tali prodotti huma magħmula minn, 
jew ikun fihom, wieħed jew aktar mill-
prodotti li ġejjin u fejn, safejn għandhom 
x'jaqsmu l-bijofjuwils u bijolikwidi 
ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE, dawn il-prodotti 
jkunu jikkonformaw mal-kriterji ta’ 
sostenibilità stabbiliti fl-Artikolu 17 ta' dik 
id-Direttiva, jew, fil-każ tal-fjuwils tal-
magni, sakemm is-sehem tagħhom fis-suq 
ikun anqas minn 5%:

*NB: in-numru "(1)" assenjat ħażin fil-
proposta tal-Kummissjoni.

Or. de

Emenda 193
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13a* – punt a
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Sal-1 ta’ Jannar 2023, l-Istati Membri 
jistgħu, mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu, japplikaw 
eżenzjoni jew rata mnaqqsa ta’ tassazzjoni 
tal-konsum ġenerali tal-enerġija taħt il-
kontroll fiskali fuq il-prodotti taxxabbli 
msemmija fl-Artikolu 2 ta’ din id-Direttiva 
meta tali prodotti huma magħmula minn, 
jew ikun fihom, wieħed jew aktar mill-
prodotti li ġejjin u fejn, safejn għandhom 
x'jaqsmu l-bijofjuwils u bijolikwidi 
ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE, dawn il-prodotti 
jkunu jikkonformaw mal-kriterji ta’ 
sostenibilità stabbiliti fl-Artikolu 17 ta' dik 

1. Sal-1 ta’ Jannar 2023, l-Istati Membri 
jistgħu, mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu, japplikaw 
eżenzjoni jew rata mnaqqsa ta’ tassazzjoni 
tal-konsum ġenerali tal-enerġija taħt il-
kontroll fiskali fuq il-prodotti taxxabbli 
msemmija fl-Artikolu 2 ta’ din id-Direttiva 
meta tali prodotti huma magħmula minn, 
jew ikun fihom, wieħed jew aktar mill-
prodotti li ġejjin u fejn,
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id-Direttiva.”
(a) safejn għandhom x'jaqsmu l-bijofjuwils 
u bijolikwidi ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) 
tad-Direttiva 2009/28/KE, dawn il-prodotti 
jkunu jikkonformaw mal-kriterji ta’ 
sostenibilità stabbiliti fl-Artikolu 17 ta' dik 
id-Direttiva,

(b) safejn huma kkonċernati l-prodotti tal-
bijomassa minbarra l-bijofjuwils u l-
bijolikwidi, dawn il-prodotti jikkonformaw 
mal-kriterji ta' sostenibbiltà li għandhom 
jiġu stabbiliti skont l-Artikolu 1 paragrafu 
4a ta' din id-Direttiva, hekk kif dawn il-
kriterji jiġu adottati:

*NB: in-numru "(1)" assenjat ħażin fil-
proposta tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu japplika mhux biss għall-bijofjuwils u l-bijolikwidi iżda wkoll għal fjuwils solidi 
bbażati fuq il-bijomassa. Mhijiex loġika li - hekk kif propost fil-proposta tal-Kummissjoni –il-
fjuwils magħmulin minn bijomassa solida mhux sostenibbli jingħataw trattament 
preferenzjali. Peress li l-loġika ta' sostenibbiltà hija kemm xejn differenti bejn il-bijomassa 
solida u l-bijofjuwils/bijolikwidi, kriterji speċifiċi għall-bijomassa solida għandhom jiġu 
stabbiliti u sussegwentament implimentati fil-qafas ta' din id-direttiva. 

Emenda 194
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13a – punt a – punt i
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Sal-1 ta’ Jannar 2023, l-Istati Membri 
jistgħu, mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu, japplikaw 
eżenzjoni jew rata mnaqqsa ta’ tassazzjoni 
tal-konsum ġenerali tal-enerġija taħt il-
kontroll fiskali fuq il-prodotti taxxabbli 
msemmija fl-Artikolu 2 ta’ din id-Direttiva 

1. “Sal-1 ta’ Jannar 2023, l-Istati Membri 
jistgħu, mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu, japplikaw 
eżenzjoni jew rata mnaqqsa ta’ tassazzjoni 
tal-konsum ġenerali tal-enerġija taħt il-
kontroll fiskali fuq il-prodotti taxxabbli 
msemmija fl-Artikolu 2 ta’ din id-Direttiva 
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meta tali prodotti huma magħmula minn, 
jew ikun fihom, wieħed jew aktar mill-
prodotti li ġejjin u fejn, safejn għandhom 
x'jaqsmu l-bijofjuwils u bijolikwidi 
ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE, dawn il-prodotti 
jkunu jikkonformaw mal-kriterji ta’ 
sostenibilità stabbiliti fl-Artikolu 17 ta' dik 
id-Direttiva.”

meta tali prodotti huma magħmula minn, 
jew ikun fihom, wieħed jew aktar mill-
prodotti li ġejjin u fejn, safejn għandhom 
x'jaqsmu l-bijofjuwils u bijolikwidi 
ddefiniti fl-Artikolu 2(h) u (i) tad-
Direttiva 2009/28/KE, dawn il-prodotti 
jkunu jikkonformaw mal-kriterji ta’ 
sostenibilità stabbiliti fl-Artikolu 17 ta' dik 
id-Direttiva.”

Fil-każ tal-bijometan, il-kontenut tal-
enerġija għal kull unità kwantitattiva 
huwa l-istess bħal dak tal-gass naturali.
Minħabba l-fatt li l-bijometan injettat fin-
netwerk tal-gass naturali jgħin biex 
jiżdied is-sehem ta' sorsi rinnovabbli, il-
bijometan se jkun eżentat mit-taxxa fir-
rigward tas-CO2 u l-kontenut tal-enerġija, 
sakemm dan ikun prodott skont il-kriterji 
tas-sostenibbiltà.

*NB: in-numru "(1)" assenjat ħażin fil-
proposta tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bijometan huwa wieħed mill-pilastri ewlenin biex sal-2020 tintlaħaq il-mira obbligatorja 
ta' sehem ta' 10 % bijofjuwil mill-fjuwil kollu użat fit-trasport. Ma hemm l-ebda limitazzjoni 
għat-taħlit tal-gass naturali u l-bijometan peress li t-tnejn li huma għandhom l-istess 
kompożizzjoni molekolari. Dawn il-fjuwils huma l-unika alternattiva disponibbli 
b'emissjonijiet baxxi, minflok fjuwils ġejjin miż-żejt. Għalhekk il-bijometan jeħtieġ li jkun 
eżenti mill-piż tat-taxxa relatat mal-enerġija u s-CO2 Il-persentaġġ tal-bijometan injettat fin-
netwerk tal-gass naturali se jitnaqqas mit-total tat-taxxa relatat mal-gass naturali.

Emenda 195
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm il-livelli minimi tat-tassazzjoni 1. L-Istati Membri jistgħu japplikaw 
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preskritti f’din id-Direttiva jiġu rispettati 
bħala medja għal kull negozju, l-Istati 
Membri jistgħu japplikaw tnaqqis fit-taxxa 
mit-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija użata għall-finijiet ta’ tisħin jew 
għall-finijiet tal-Artikolu 8(2)(b) u (c) u 
fuq l-elettriku fil-każijiet li ġejjin:

tnaqqis fit-taxxa mit-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija użata għall-
finijiet ta’ tisħin jew għall-finijiet tal-
Artikolu 8(2)(b) u (c) u fuq l-elettriku fil-
każijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 196
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm il-livelli minimi tat-tassazzjoni 
preskritti f’din id-Direttiva jiġu rispettati 
bħala medja għal kull negozju, l-Istati 
Membri jistgħu japplikaw tnaqqis fit-taxxa 
mit-tassazzjoni relatata mas-CO2 għall-
prodotti tal-enerġija użati għall-finijiet ta’ 
tisħin jew għall-finijiet tal-Artikolu 8(2)(b) 
u (c) fejn jiġu konklużi ftehimiet ma’ 
entitajiet kummerċjali kif hemm referenza 
għalihom fl-Artikolu 11 jew 
assoċjazzjonijiet ta’ tali entitajiet 
kummerċjali, jew fejn huma implimentati 
skemi ta’ permessi negozjabbli jew miżuri 
ekwivalenti, safejn iwasslu għal objettivi li 
jikkonċernaw it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tas-CO2.

2. L-Istati Membri jistgħu japplikaw 
tnaqqis fit-taxxa mit-tassazzjoni relatata 
mas-CO2 għall-prodotti tal-enerġija użati 
għall-finijiet ta’ tisħin jew għall-finijiet tal-
Artikolu 8(2)(b) u (c) fejn jiġu konklużi 
ftehimiet ma’ entitajiet kummerċjali kif 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 11 
jew assoċjazzjonijiet ta’ tali entitajiet 
kummerċjali, jew fejn huma implimentati 
skemi ta’ permessi negozjabbli jew miżuri 
ekwivalenti effettivi, sakemm iwasslu għal 
objettivi li jikkonċernaw it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tas-CO2.

Or. en

Emenda 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 14
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Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm il-livelli minimi tat-tassazzjoni 
preskritti f’din id-Direttiva jiġu rispettati 
bħala medja għal kull negozju, l-Istati 
Membri jistgħu japplikaw tnaqqis fit-taxxa 
mit-tassazzjoni relatata mas-CO2 għall-
prodotti tal-enerġija użati għall-finijiet ta’ 
tisħin jew għall-finijiet tal-Artikolu 8(2)(b) 
u (c) fejn jiġu konklużi ftehimiet ma’ 
entitajiet kummerċjali kif hemm referenza 
għalihom fl-Artikolu 11 jew 
assoċjazzjonijiet ta’ tali entitajiet 
kummerċjali, jew fejn huma implimentati 
skemi ta’ permessi negozjabbli jew miżuri 
ekwivalenti, safejn iwasslu għal objettivi li 
jikkonċernaw it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tas-CO2.

2. Sakemm il-livelli minimi tat-tassazzjoni 
preskritti f’din id-Direttiva jiġu rispettati 
bħala medja għal kull negozju, l-Istati 
Membri jistgħu japplikaw tnaqqis fit-taxxa 
mit-tassazzjoni mhux obbligatorja relatata 
mas-CO2 għall-prodotti tal-enerġija użati 
għall-finijiet ta’ tisħin jew għall-finijiet tal-
Artikolu 8(2)(b) u (c) fejn jiġu konklużi 
ftehimiet ma’ entitajiet kummerċjali kif 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 11 
jew assoċjazzjonijiet ta’ tali entitajiet 
kummerċjali, jew fejn huma implimentati 
skemi ta’ permessi negozjabbli jew miżuri 
ekwivalenti, sakemm iwasslu għal objettivi 
li jikkonċernaw it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tas-CO2.

Or. en

Emenda 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-
Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, 
il-Polonja, ir-Rumanija u s-Slovakkja 
jistgħu, għall-użu li hemm referenza 
għalih fl-Artikoli 8 u 9, japplikaw perjodu 
ta’ tranżizzjoni sal-1 ta’ Jannar 2021 biex 
idaħħlu t-tassazzjoni relatata mas-CO2
Jekk l-Unjoni tiddeċiedi li l-livelli tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 
jitnaqqsu b’aktar minn 20% meta 
mqabbla mal-livelli miksuba fl-1990, il-
Kummissjoni għandha teżamina l-

imħassar
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applikazzjoni ta’ dawn il-perjodi ta’ 
tranżizzjoni u, jekk ikun xieraq, 
tippreżenta proposta bil-għan li 
tqassarhom u/jew timmodifika l-livelli 
minimi tat-tassazzjoni relatata mas-CO2 
kif stabbilit fl-Anness I

Or. en

Emenda 199
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-
Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, 
il-Polonja, ir-Rumanija u s-Slovakkja 
jistgħu, għall-użu li hemm referenza għalih 
fl-Artikoli 8 u 9, japplikaw perjodu ta’ 
tranżizzjoni sal-1 ta’ Jannar 2021 biex 
idaħħlu t-tassazzjoni relatata mas-CO2 Jekk 
l-Unjoni tiddeċiedi li l-livelli tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 
jitnaqqsu b’aktar minn 20% meta mqabbla 
mal-livelli miksuba fl-1990, il-
Kummissjoni għandha teżamina l-
applikazzjoni ta’ dawn il-perjodi ta’ 
tranżizzjoni u, jekk ikun xieraq,
tippreżenta proposta bil-għan li tqassarhom 
u/jew timmodifika l-livelli minimi tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2 kif stabbilit 
fl-Anness I

5. Il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-
Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, 
il-Polonja, ir-Rumanija u s-Slovakkja 
jistgħu, għall-użu li hemm referenza għalih 
fl-Artikoli 8 u 9, japplikaw perjodu ta’ 
tranżizzjoni sal-1 ta’ Jannar 2021 biex 
idaħħlu t-tassazzjoni relatata mas-CO2 Jekk 
l-Unjoni tiddeċiedi li l-livelli tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 
jitnaqqsu b’aktar minn 20% meta mqabbla 
mal-livelli miksuba fl-1990, il-
Kummissjoni għandha teżamina l-
applikazzjoni ta’ dawn il-perjodi ta’ 
tranżizzjoni u tippreżenta proposta bil-għan 
li tqassarhom u/jew timmodifika l-livelli 
minimi tat-tassazzjoni relatata mas-CO2 kif 
stabbilit fl-Anness I

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-miri għat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra jiġu mgħollija, dawn il-perjodi
transitorji għandhom jitqiesu f'dawl ġdid. F'tali xenarju, l-Istati Membri li qed jiġu eżentati 
mill-bidu għandhom, tal-inqas sa ċertu livell, jieħdu sehem fl-isforz komuni għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet.
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Emenda 200
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 17 – punt c a (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 21 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Jiżdied il-paragrafu li ġej:
'6a. Sa mhux aktar tard minn sentejn 
wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
dwar il-vijabbiltà u l-impatt mistenni tal-
qlib, bis-sħiħ jew parzjali, mis-sistema 
attwali fejn il-kwantitajiet ta' fjuwils għat-
trasport mixtrija fuq livell nazzjonali 
jkunu ntaxxati għal sistema fejn dawn il-
fjuwils jiġu ntaxxati abbażi tal-
kwantitajiet użati fil-prattika fit-territorju 
ta' kull Stat Membru. Jekk jitqies xieraq, 
ir-rapport għandu jiġi segwit minn 
proposti leġiżlattivi relevanti."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fenomeni tal-evażjoni tat-taxxa "tat-tank tourism" fit-trasport  kummerċjali bit-triq u t-
"tankering" fl-avjazzjoni kummerċjali iwasslu għal distorsjoni tas-suq intern u jpoġġu 
f'qagħda żvantaġġata lill-Istati Membri individwali biex japplikaw livelli ta' tassazzjoni li 
huma ogħla minn dawk fi Stati Membri oħra. Il-mudell IFTA tat-Tramuntana tal-Amerika juri
li dawn il-problemi jistgħu jissolvew b'mod razzjonali billi jiġi ntaxxat il-fjuwil użat - minflok
dak mibjugħ - fit-territorju ta' kull żona amministrattiva (Stat Membru).

Emenda 201
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 29 – paragrafu 1
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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 rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u, fejn 
ikun xieraq, proposta biex tiġi 
mmodifikata. Sabiex jiġu aġġustati il-
prezzijiet tas-CO2 għal kull tunnellata 
metrika, il-Kummissjoni għandha
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati
skont l-artikolu 290 tat-TFUE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Modifika tad-direttiva hija diffiċli wisq għall-aġġustament importanti tal-prezzijiet tas-CO2

Emenda 202
Olle Ludvigsson

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-iżviluppi rapidi tekniċi u relatati mal-politika, f'dan il-qasam, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta aktar minn darba kull ħames snin biex din id-Direttiva tkun aġġornata 
b'mod adegwat. Ir-rapporti għandhom jiġu indirizzati lill-Parlament ukoll.
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Emenda 203
Philippe De Backer

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. nl

Emenda 204
Rovana Plumb

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-aċċelerazzjoni rapida tal-iżviluppi tekniċi u relatati mal-politika, f'dan il-qasam, 
il-Kummissjoni għandha tirrapporta aktar minn darba kull ħames snin biex din id-Direttiva 
tiġi aġġornati b'mod adegwat. Ir-rapporti għandhom jiġu indirizzati lill-Parlament ukoll.
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Emenda 205
Bernd Lange

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.

Or. de

Emenda 206
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport mill-Kummissjoni għandu, inter-
alia, jeżamina l-livell minimu tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2, l-impatt tal-
innovazzjoni u tal-iżviluppi teknoloġiċi, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija, tal-użu tal-elettriku fit-
trasport u tal-ġustifikazzjoni għall-
eżenzjonijiet u t-tnaqqis, inkluż għall-
fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni 
bl-arja u bil-baħar, stabbiliti f’din id-
Direttiva. Ir-rapport għandu jqis it-tħaddim 
kif jixraq tas-suq intern, il-valur reali tal-
livelli minimi tat-tassazzjoni u l-objettivi 
usa’ tat-Trattat.

Ir-rapport mill-Kummissjoni għandu, inter-
alia, jeżamina l-livell minimu tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2, l-impatt tal-
innovazzjoni u tal-iżviluppi teknoloġiċi, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija, l-impatt ta' 
emissjonijiet li huma ta' ħsara jew 
potenzjalment ta' ħsara għas-saħħa għajr 
l-emissjonijiet tas-CO2, l-użu tal-elettriku 
fit-trasport u tal-ġustifikazzjoni għall-
eżenzjonijiet u t-tnaqqis, inkluż għall-
fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni 
bl-arja u bil-baħar, stabbiliti f’din id-
Direttiva. Ir-rapport għandu jqis it-tħaddim 
kif jixraq tas-suq intern, il-valur reali tal-
livelli minimi tat-tassazzjoni u l-objettivi 
usa’ tat-Trattat.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-proċess għat-titjib ta' din id-Direttiva, il-problemi rigward l-emissjonijiet għajr dawk tas-
CO2 – pereżempju tan-NOx – għandhom jitqiesu b'mod partikolari. Huwa importanti li l-
impatt ambjentali aktar wiesa' tal-użu ta' fjuwils tal-magni u għat-tisħin ikun studjat b'mod 
aktar attiv u għandu jiġi indirizzat ukoll.

Emenda 207
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport mill-Kummissjoni għandu, inter-
alia, jeżamina l-livell minimu tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2, l-impatt tal-
innovazzjoni u tal-iżviluppi teknoloġiċi, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija, tal-użu tal-elettriku fit-
trasport u tal-ġustifikazzjoni għall-
eżenzjonijiet u t-tnaqqis, inkluż għall-
fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni 
bl-arja u bil-baħar, stabbiliti f’din id-
Direttiva. Ir-rapport għandu jqis it-tħaddim 
kif jixraq tas-suq intern, il-valur reali tal-
livelli minimi tat-tassazzjoni u l-objettivi 
usa’ tat-Trattat.

Ir-rapport mill-Kummissjoni għandu, inter-
alia, jeżamina l-livell minimu tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2, l-impatt tal-
innovazzjoni u tal-iżviluppi teknoloġiċi, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija, tal-użu tal-elettriku fit-
trasport u tal-ġustifikazzjoni għall-
eżenzjonijiet u t-tnaqqis, inkluż għall-
fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni 
bl-arja u bil-baħar, stabbiliti f’din id-
Direttiva. Ir-rapport tal-Kummissjoni 
għandu barra minn hekk jeżamina jekk 
għandhomx jitqiesu, flimkien mal-
emissjonijiet tas-CO2, emissjonijiet ta' 
gassijiet oħra dannużi għas-saħħa bl-
għan li tiġi protetta s-saħħa pubblika. Ir-
rapport għandu jqis it-tħaddim kif jixraq 
tas-suq intern, il-valur reali tal-livelli 
minimi tat-tassazzjoni u l-objettivi usa’ tat-
Trattat.

Or. nl

Emenda 208
Bernd Lange
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport mill-Kummissjoni għandu, inter-
alia, jeżamina l-livell minimu tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2, l-impatt tal-
innovazzjoni u tal-iżviluppi teknoloġiċi, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija, tal-użu tal-elettriku fit-
trasport u tal-ġustifikazzjoni għall-
eżenzjonijiet u t-tnaqqis, inkluż għall-
fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni 
bl-arja u bil-baħar, stabbiliti f’din id-
Direttiva.

Ir-rapport mill-Kummissjoni għandu, inter-
alia, jeżamina l-livell minimu tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2, l-impatt tal-
innovazzjoni u tal-iżviluppi teknoloġiċi, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija, tal-użu tal-elettriku fit-
trasport u tal-ġustifikazzjoni għall-
eżenzjonijiet u t-tnaqqis, inkluż għall-
fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni 
bl-arja u bil-baħar, stabbiliti f’din id-
Direttiva. Ir-rapport għandu jeżamina 
wkoll l-impatt tat-tfassil ta' prijoritajiet 
tal-politika industrijali fl-industrija tal-
karozzi Ewropea, fir-rigward ta' magni
tal-kombustjoni interna konvenzjonali 
nodfa u effikaċi fl-użu tal-enerġija u tal-
miri tal-UE għat-tnaqqis tas-CO2 fis-
settur tal-karozzi.

Ir-rapport għandu jqis it-tħaddim kif jixraq 
tas-suq intern, il-valur reali tal-livelli 
minimi tat-tassazzjoni u l-objettivi usa’ tat-
Trattat.

Ir-rapport għandu jqis it-tħaddim kif jixraq 
tas-suq intern, il-valur reali tal-livelli 
minimi tat-tassazzjoni u l-objettivi usa’ tat-
Trattat.

Or. de

Emenda 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport mill-Kummissjoni għandu, inter-
alia, jeżamina l-livell minimu tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2, l-impatt tal-
innovazzjoni u tal-iżviluppi teknoloġiċi, 

Ir-rapport mill-Kummissjoni għandu, inter-
alia, jeżamina l-livell minimu tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2, l-impatt tal-
innovazzjoni u tal-iżviluppi teknoloġiċi, 
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b’mod partikolari fir-rigward tal-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija, tal-użu tal-elettriku fit-
trasport u tal-ġustifikazzjoni għall-
eżenzjonijiet u t-tnaqqis, inkluż għall-
fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni 
bl-arja u bil-baħar, stabbiliti f’din id-
Direttiva. Ir-rapport għandu jqis it-tħaddim 
kif jixraq tas-suq intern, il-valur reali tal-
livelli minimi tat-tassazzjoni u l-objettivi 
usa’ tat-Trattat.

b’mod partikolari fir-rigward tal-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija, tal-użu tal-elettriku fit-
trasport u tal-ġustifikazzjoni għall-
eżenzjonijiet u t-tnaqqis. Ir-rapport 
għandu jinkludi wkoll ħarsa ġenerali tad-
dispożizzjonijiet eżistenti dwar taxxa li 
jinsabu fil-ftehimiet bilaterali tas-servizzi 
bl-ajru. Ir-rapport għandu jqis it-tħaddim 
kif jixraq tas-suq intern, il-valur reali tal-
livelli minimi tat-tassazzjoni u l-objettivi 
usa’ tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-proposta tagħha li tirrapporta dwar il-ġustifikazzjonijiet għall-eżenzjonijiet tat-taxxa 
għall-fjuwil użat għall-finijiet tan-navigazzjoni marittima u tal-ajru, il-Kummissjoni qiegħda, 
b'mod impliċitu, tammetti li dawn huma problematiċi iżda qiegħda fl-istess ħin tipposponi l-
kwestjoni. Madankollu, jekk l-UE trid tkun kredibbli dwar l-objettiv tagħha li tittrasforma s-
sistema tat -trasport Ewropea f'sistema sostenibbli, huwa importanti li tindirizza dawn il-
problemi issa u mhux imbagħad. "L-iffissar ta' prezzijiet ekwi" huwa prekundizzjoni 
neċessarja għall-ilħuq ta' dan l-objettiv.

Emenda 210
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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."

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.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

In-numru limitat ta' setturi u installazzjonijiet affettwati mill-allokazzjoni tal-karbonju fir-
realtà ma jiġġustifikax leġiżlazzjoni speċifika, madanakollu xorta għandu jinżamm inventorju
Imbagħad l-Istati Membri jistgħu jikkumpensaw permezz ta' għajnuna mill-Istat għal 
kwalunkwe riskju ppruvat ta' allokazzjoni tal-karbonju għall-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija minħabba t-tassazzjoni tal-enerġija.

Emenda 211
Bernd Lange

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, b'mod 
partikolari billi jingħata kas tad-
disponibbiltà tal-evidenza li titfaċċa." Ir-
rapport mill-Kummissjoni għandu 
jeżamina wkoll l-kundizzjonijiet ta' 
implimentazzjoni nazzjonali biex jiġi 
aċċertat li jkunu ċari, mhux ambigwi u 
trasparenti għall-konsumaturi kollha.
Il-Kummissjoni għandha tressaq ukoll, 
sal-1 ta' Jannar 2016, proposta oħra dwar 
l-armonizzazzjoni u l-konverżjoni tat-taxxi
fuq ix-xiri ta' karozza, taxxi fuq ir-
reġistrazzjoni ta' karozzi u t-taxxi annwali
fuq is-sjieda ta' karozzi sabiex ikunu
bbażati biss fuq l-emissjonijiet tas-CO2
tal-karozza partikolari.

Or. de

Emenda 212
Alfredo Pallone
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 29 – paragrafu 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-2023 il-Kummissjoni għandha tressaq 
lill-Kunsill valutazzjoni dwar l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' 
din id-Direttiva dwar il-livell ta' 
tassazzjoni applikabbli għall-gass naturali 
fit-trasport bit-triq u proposta għall-
modifika tagħha Din il-valutazzjoni 
għandha, inter alia, teżamina l-progress 
fid-disponibbiltà tal-gass naturali u tal-
bijometan, it-tkabbir tan-netwerk tal-
istazzjonijiet għar-riforniment tal-fjuwil 
fl-Ewropa, is-sehem tas-suq ta' vetturi li 
jaħdmu bil-gass naturali fl-UE, l-
innovazzjoni u l-iżviluppi teknoloġiċi tal-
bijometan bħala fjuwil tat-trasport u l-
valur reali tal-livell minimu ta' tassazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

"Klawsola ta 'rieżami" huwa l-istrument leġiżlattiv it-tajjeb biex jiġi evalwat il-bżonn li 
jinżamm trattament fiskali favorevoli għal fjuwils alternattivi, anke fid-dawl tal-iżvilupp ta' 
fjuwils gassużi minn sorsi rinnovabbli. Peress li l-iżvilupp tal-Bijometan huwa marbut ma' 
dak tal-Vetturi li jaħdhmu bil-Gass Naturali, jenħtieġ trattament fiskali favorevoli fuq perjodu 
medju. Magni li jaħdmu bil-gass naturali/bijometan għandhom emissjonijiet li jniġġsu baxxi 
ħafna filwaqt li jnaqqsu b'mod sinifikanti l-istorbju u l-emissjonijiet tas-CO2 meta mqabbla 
ma' magni diesel u petrol.

Emenda 213
Gianluca Susta

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 29 – paragrafu 29a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'mod partikolari, sal-2023 il-
Kummissjoni għandha tressaq lill-Kunsill 
evalwazzjoni dwar l-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar 
il-livell ta' tassazzjoni applikabbli għall-
gass naturali fit-trasport bit-triq u 
proposta għall-modifika tagħha Din il-
valutazzjoni għandha, inter alia, teżamina 
l-progress fid-disponibilità tal-gass 
naturali u tal-bijometan, it-tkabbir tan-
netwerk tal-istazzjonijiet għar-riforniment 
tal-fjuwil fl-Ewropa, is-sehem tas-suq ta' 
vetturi li jużaw il-gass naturali fl-UE, l-
innovazzjoni u l-iżviluppi teknoloġiċi tal-
bijometan bħala fjuwil tat-trasport u l-
valur reali tal-livell minimu ta' tassazzjoni

Or. en

Emenda 214
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Anness I – tabella A – kolonna 4 – linja 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.8 €/GJ 8.2 €/GJ

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell minimu ta' tassazzjoni fuq il-konsum ġenerali tal-enerġija għan-nafta għandu jibqa' 
fuq l-istess livell tas-sena 2013. In-nafta hija importanti għas-settur tat-trasport u għalhekk il-
prezz tagħha għandu jibqa' kompetittiv.

Emenda 215
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
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Anness I – tabella A – kolonna 5 – linja 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9.6 €/GJ 8.2 €/GJ

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell minimu ta' tassazzjoni fuq il-konsum ġenerali tal-enerġija għan-nafta għandu jibqa' 
fuq l-istess livell tas-sena 2013. In-nafta hija  importanti għas-settur tat-trasport u għalhekk 
il-prezz tagħha għandu jibqa' kompetittiv.

Emenda 216
Leonardo Domenici

Proposta għal direttiva
Anness I – Tabella A – Kolonna 4

Test propost mill-Kummissjoni

LPG

Kodiċi NM 2711 12 
11 sa 2711 19 00 20 €/t CO2 1.5 €/GJ 5.5 €/GJ 9.6 €/GJ

Emenda

LPG

Kodiċi NM 2711 12 
11 sa 2711 19 00 20 €/t CO2 1.5 €/GJ 3.5 €/GJ 3.5 €/GJ

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-livelli ta' tassazzjoni għall-2015 u l-2018 stipulati fil-proposta għal direttiva jirriżultaw fl-
għajbien gradwali iżda inevitabbli tal-LPG mis-suq tal-fjuwils tal-magni u s-sostituzzjoni
tiegħu bi fjuwils tradizzjonali, u dan se jkollu impatt negattiv fuq l-ambjent, is-soċjetà u l-
industrija. Għalhekk qed tiġi proposta żieda li, filwaqt li xorta waħda tkun sinifikanti, se tkun 
aktar faċli biex is-swieq ikunu jistgħu jkampaw magħha.
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Emenda 217
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Anness I – tabella A – linja 5 a (ġdida)

Emenda

Nafta kummerċjali 
użata bħala 
propellant

20 €/t CO2 8.2 €/GJ 8.2 €/GJ 8.2 €/GJ

Or. en

Emenda 218
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Anness I – tabella D – linja 1 a (ġdida)

Emenda

l-Elettriku għal 
raġunijiet ta' 
tranżazzjoni

- mill-1 ta' Jannar 
2013 - 8.2 EUR/GJ

- mill-1 ta' Jannar 
2015 - 8.8 EUR/GJ

- mill-1 ta' Jannar 
2018 - 9.6 EUR/GJ

Or. de


