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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni timmira li tirrevedi d-Direttiva attwali dwar it-Taxxa fuq l-
Enerġija: billi taqsam ir-rata minima tat-tassazzjoni tal-prodotti tal-enerġija f'żewġ partijiet, 
jiġifieri tassazzjoni relatata mas-CO2 u tassazzjoni bbażata fuq il-kontenut tal-enerġija, se 
tippermetti li l-għanijiet tal-politika dwar it-tibdil fil-klima jintlaħqu aħjar u li s-suq intern 
għall-prodotti tal-enerġija jsir aktar ċar u ġust. 

Il-proposta hija pass importanti fid-direzzjoni t-tajba; jiġifieri l-bidla tal-bażi għat-tassazzjoni 
mill-volum u l-piż għall-kontenut tas-CO2 u l-kontenut tal-enerġija hija waħda fundamentali, 
meħtieġa u b'bażi tajba. Madankollu, hemm raġunijiet biex wieħed jassumi li ċerti għanijiet 
mhux se jintlaħqu kompletament u li se jintilfu opportunitajiet biex jiżdied kemm jista' jkun 
il-kontribut lejn il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, it-titjib tal-kwalità ambjentali fl-UE u t-
trasformazzjoni malajr f'ekonomija b'konsum baxx tal-karbonju. 

Ir-Rapporteur għal opinjoni għalhekk tissuġġerixxi li temenda l-proposta tal-Kummissjoni, 
skont dawn il-prinċipji li ġejjin:

- mezzi differenti ta' trasport privat għandhom jiġu trattati bl-istess mod sabiex tiżdied 
kemm jista' jkun l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż u jinħolqu kundizzjonijiet ta' parità, 
għalhekk għandha titneħħa l-esklużjoni tat-trasport bl-ajru u marittimu,

- għall-istess raġunijiet, eżenzjonijiet għall-agrikoltura u l-forestrija għandhom 
jitneħħew,

- it-tassazzjoni fuq l-enerġija se titlef il-funzjoni ta' tmexxija tagħha jekk ma taqbiżx l-
inflazzjoni u ma tkunx marbuta mal-prezzijiet tas-CO2 fis-suq tal-ETS,

- l-eżenzjoni tal-familji tneħħi l-inċentivi għall-effiċjenza enerġetika fid-djar iżda min-
naħa l-oħra, l-inklużjoni tal-familji mingħajr mekkaniżmi ta' korrezzjoni soċjali, 
twassal għall-faqar enerġetiku, speċjalment għall-gruppi l-aktar vulnerabbli,

- skont id-definizzjoni tagħha stess, il-bijomassa mhijiex newtrali f'termini ta' CO2.

Bħala konklużjoni, ir-Rapporteur tixtieq tappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni, peress li 
tikkostitwixxi pass importanti ħafna fid-direzzjoni t-tajba. Madankollu, tista' tagħti saħansitra 
riżultati aħjar, billi taċċetta ċerti aġġustamenti u tħassar ċerti esklużjonijiet u eżenzjonijiet.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
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Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Għandha tiġi żgurata konsistenza 
ġenwina fi ħdan l-Unjoni Ewropea 
rigward it-tassazzjoni tad-diversi sorsi tal-
enerġija, u għandu jiġi introdott qafas 
għat-tassazzjoni tal-enerġiji rinnovabbli.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Huwa meħtieġ li jkun żgurat li s-suq 
intern ikompli jiffunzjona kif jixraq fl-
ambitu ta’ rekwiżiti ġodda relatati mal-
limitazzjoni tat-tibdil fil-klima, għall-użu 
tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u għall-
iffrankar tal-enerġija, kif approvat mill-
Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill 
Ewropew tat-8 u d-9 ta’ Marzu 2007 u tal-
11 u t-12 ta’ Diċembru 2008.

(2) Huwa meħtieġ li jkun żgurat li s-suq 
intern jiffunzjona bl-aktar mod favorevoli
fl-ambitu ta' rekwiżiti ġodda relatati mal-
limitazzjoni tat-tibdil fil-klima, għall-użu 
tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u għall-
iffrankar tal-enerġija, kif approvat mill-
Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill 
Ewropew tat-8 u d-9 ta’ Marzu 2007 u tal-
11 u t-12 ta’ Diċembru 2008.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Għandhom jitqiesu l-konsegwenzi 
prattiċi ta' ftehim ġdid tat-taxxa, b'mod 
partikolari fi żmien fejn l-Ewropa tinsab 
fi kriżi ekonomika u finanzjarja, li l-effetti 
u l-implikazzjonijiet tagħha għandhom 
jitkejlu. F'dan ir-rigward, id-data 
miġbura matul l-istudju tal-impatt 
għandha tiġi aġġornata.

Emenda 4
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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 
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.

(3) It-tassazzjoni relatata mal-emissjonijiet 
tas-CO2 tista’ tkun mezz effettiv għall-Istati 
Membri biex irawmu mġiba 
ambjentalment sostenibbli fost il-
konsumaturi u s-setturi li jniġġsu u 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 
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 r-rwol potenzjali tat-tassazzjoni 
relatata mas-CO2, it-tħaddim kif jixraq tas-
suq intern jirrikjedi regoli komuni dwar dik 
it-tassazzjoni. Madanakollu, fit-tfassil ta' 
tali regoli fiskali, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari biex ma tintilifx is-
sempliċità tas-sistema fiskali fuq il-
konsum jew jiżdied il-piż amministrattiv 
fir-rigward tat-taxxi fuq il-konsum. Barra 
minn hekk, taxxa relatata mas-CO2 ma 
għandhiex iżżid il-prezzijiet tal-enerġija 
sostanzjalment, peress li tali żieda fil-
prezz se jkollha effetti negattivi fuq il-
kompetittività ekonomika tal-Unjoni u fuq 
is-setgħa tax-xiri tal-konsumaturi.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 5
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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, 
sakemm jissodisfaw il-kriterji ta'
sostenibbiltà stipulati 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 rinnovabbli1.
1 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16.

Emenda 6

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. Fejn meħtieġ, 
għandhom jiġu previsti perjodi ta’
tranżizzjoni għall-finijiet ta’ ugwaljanza ta’ 
dawk il-livelli li jqisu kif xieraq l-
ispeċifiċitajiet tal-Istati Membri.
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Emenda 7

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.

(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

Emenda 8

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 

(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 għandha 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.
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intern u mal-objettivi usa’ tat-Trattat.
Għaldaqstant għandha titħassar.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 9

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 miż-żejt 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.

Ġustifikazzjoni

Il-gass naturali/il-bijometan huwa l-alternattiv għal fjuwils li ġejjin miż-żejt u għandu b'mod 
partikolari emissjonijiet baxxi ta' sustanzi tossiċi jew li jikkaġunaw il-kanċer, ftit li xejn 
emissjonijiet tal-partiċelli, l-ebda emissjoni tal-idrokarburi reattivi, emissjonijiet NOx 
imnaqqsa, kif ukoll livell tal-istorbju aktar baxx, li jagħmlu fjuwil ideali għall-karozzi f'żoni 
urbani. Ir-rappor tal-Grupp ta' Esperti dwar il-Fjuwils Futuri għat-Trasport mill-
25 ta' Jannar 2011 jiddikkjara li l-metan għandu jiġi promoss bħala wieħed mill-alternattivi 
prinċipali fit-trasport urban.

Emenda 10
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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) Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari biex il-familji li ntlaqtu ħażin 
ħafna mill-kriżi finanzjarja u ekonomika, 
fejn xi wħud minnhom sabu ruħhom 
f'sitwazzjoni ta' nuqqas ta' sigurtà soċjali 
u ta' faqar fil-kuntest tal-enerġija 
minħabba l-kundizzjonijiet ekonomiċi 
estremi, ma jiġux penalizzati ulterjorment 
minn żieda fil-piż fiskali. 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.

Emenda 11

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 

(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 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 
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għandhom għaldaqstant jitneħħew fuq 
medda medja ta’ żmien.

għaldaqstant jitneħħew fuq medda medja 
ta’ żmien. Fil-każ tal-gass naturali u l-
bijometan użati bħala fjuwils tal-magni, 
vantaġġi fil-forma ta' livelli minimi aktar 
baxxi fit-tassazzjoni tal-konsum ġenerali 
tal-enerġija jew il-possibbiltà li dawn il-
prodotti enerġetiċi ma jiġux intaxxati 
għandhom jitneħħew biss wara 
valutazzjoni, li għandha ssir mill-
Kummissjoni sal-2023, dwar l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 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-Ewropa, is-sehem tas-suq ta' vetturi li 
jużaw il-gass naturali fl-Unjoni, l-
innovazzjoni u l-iżviluppi teknoloġiċi tal-
bijometan bħala fjuwil tat-trasport, il-
valur reali tal-livell minimu ta' tassazzjoni

Ġustifikazzjoni

Il-bijometan huwa wieħed mill-pilastri ewlenin biex jintlaħqu l-miri li sal-2020, 10% tal-
fjuwil kollu użat ikun bijofjuwil 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-metan. Il-metan, 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. "Klawsola ta 'rieżami" hija 
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.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Sabiex jinkiseb it-tnaqqis fil-mira 
ta' 60% tal-emissjonijiet tat-trasport sal-
2050, kif indikat fil-White Paper tal-
Kummissjoni intitolata "Pjan Direzzjonali 
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għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport -
Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li 
tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti" permezz 
tal-mira li "[j]itnaqqas bin-nofs sal-2030 
l-użu fit-trasport urban ta' karozzi li 
jimxu bil-'fjuwil konvenzjonali", l-
iżvilupp tas-suq tal-idroġenu u tal-
elettriku, indikati bħala l-alternattivi 
prinċipali li jistgħu jissostitwixxu ż-żejt 
bħala fjuwil tat-trasport fir-Rapport dwar 
il-Fjuwils Futuri tat-Trasport imħejji 
mill-Grupp ta' Esperti dwar fjuwils 
alternattivi, immexxi mid-Direttorat 
Ġenerali għall-Mobilità u t-Trasport tal-
Kummissjoni u ppreżentat mill-
Kummissjoni fil-25 ta' Jannar 2011, 
għandu jiġi promoss aktar. Peress li l-
leġiżlazzjoni tal-UE, bħal-linji gwida l-
ġodda tat-TEN-T qiegħda tinkludi dejjem 
aktar appoġġ għall-integrazzjoni ta' 
teknoloġiji għall-fjuwil tat-trasport b'livell 
baxx tal-karbonju, u tinħtieġ ħarsa aktar 
profonda tal-impatt, attwali u futur, tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-Ambjent u 
l-Enerġija dwar il-qlib għall-użu ta' 
fjuwils alternattivi bħall-idroġenu u l-
elettriku fis-sistema Ewropea tal-enerġija 
u t-trasport. Il-proposta tal-Kummissjoni 
li kellha tiġi ppreżentata sal-
31 ta' Diċembru 2011, għal metodoloġija 
għall-kalkolu tal-kontribut tal-idroġenu li 
joriġina minn sorsi rinnovabbli fit-taħlita 
tal-fjuwil totali, kif imsemmi fl-
Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2009/28/KE 
għandha tiġi akkumpanjata minn 
valutazzjoni tal-impatt tal-bidliet proposti 
fid-Direttiva 2003/96/KE biex jiġi promoss 
l-użu tal-idroġenu rinnovabbli bħala 
fjuwil tat-trasport nadif u effikaċi f' 
termini ta' enerġija.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 20
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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. Fir-rigward ta' 
tassazzjoni relatata mas-CO2 it-trattament 
tas-setturi kkonċernati għandhom 
jikkunsidraw id-daqs u l-eżitu tar-riżervi.
Fis-settur tal-agrikoltura, tali tassazzjoni 
għandha tkun ibbażata wkoll fuq il-
kapaċità tal-qbid tal-karbonju, bħal dik 
offruta mill-mergħat permanenti.

Emenda 14

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-

(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, 
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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.

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 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 għandu 
jkun eżenti mit-taxxa fir-rigward tas-CO2
u l-kontenut tal-enerġija, sakemm dan 
ikun prodott skont il-kriterji ta' 
sostenibbiltà stipulati fl-Artikolu 17 tad-
Direttiva 2009/28/KE.

Ġustifikazzjoni

Il-bijometan huwa wieħed mill-pilastri ewlenin biex tintlaħaq il-mira obbligatorja li sal-2020, 
10% tal-fjuwil kollu użat fit-trasport ikun bijofjuwil Ma hemm l-ebda limitazzjoni għat-taħlit 
tal-gass naturali u l-bijometan bis-saħħa tal-istess kompożizzjoni molekolari. 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. Il-persentaġġ tal-bijometan injettat fin-netwerk tal-gass naturali se jitnaqqas mit-total 
tat-taxxa relatat mal-gass naturali.

Emenda 15

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-

(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-
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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.

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.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Jiżdied il-paragrafu li ġej:
"1a. Qabel il-31 ta' Diċembru 2012 il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta sabiex tinkludi rata minima tat-
taxxa għal vireg tal-kombustibbli nukleari 
użati għall-produzzjoni tal-elettriku f'din 
id-Direttiva u biex iżżid il-vireg tal-
kombustibbli nukleari mal-prodotti tal-
enerġija stipulati fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu."

Ġustifikazzjoni

Din ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar it-Taxxa fuq l-Enerġija ma tindirizzax il-kwistjoni tal-
kombustibbli 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 ta' parità 
bejn is-sorsi enerġetiċi differenti, kollha jiġġustifikaw l-inklużjoni ta' rata minima tat-taxxa 
fuq il-vireg tal-kombustibbli 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-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet.

Emenda 17



AD\891524MT.doc 15/23 PE472.296v03-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 3 – punt (b) – it-tieni inċiż

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– użu doppju ta' prodotti ta' enerġija – l-industriji b'intensità għolja ta' 
enerġija u l-użu doppju tal-prodotti tal-
enerġija

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li jiġi speċifikat fid-Direttiva li ma għandhiex tapplika għall-industriji li jużaw ħafna 
enerġija, u b'hekk jiġi żgurat li d-Direttiva tittratta s-setturi kollha li jużaw ħafna enerġija bl-
istess mod.

Emenda 18

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 2023.
Id-derogi previsti fl-Artikolu 7 għandhom 
japplikaw għat-trasport kummerċjali.

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li l-Istati Membri japplikaw livell aktar baxx ta' tassazzjoni għall-użu 
kummerċjali taż-żejt tal-gass bħala fjuwil tal-karozzi għandha tinżamm, peress li attwalment 
l-ebda fjuwil alternattiv m'huwa disponibbli għall-użu fit-trasport kummerċjali.
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Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (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, li trid issir mill-
Kummissjoni 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. 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-Ewropa, is-sehem tas-suq ta' vetturi li 
jużaw il-gass naturali fl-Unjoni, l-
innovazzjoni u l-iżviluppi teknoloġiċi tal-
bijometan bħala fjuwil tat-trasport u l-
valur reali tal-livell minimu ta' 
tassazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-gass naturali u l-bijometan jistgħu jintużaw fil-magni ta' kombustjoni interna eżistenti bl-
ebda limitazzjoni għal taħlit. Il-bijometan huwa wieħed mill-pilastri ewlenin biex tintlaħaq il-
mira obbligatorja li sal-2020, 10% tal-fjuwil kollu użat fit-trasport ikun bijofjuwil 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-
metan. Il-metan, 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.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5 – punt b
Direttiva 2003/96/KE 
Artikolu 5 – it-tielet inċiż  
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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;”

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-kanċer, ftit li xejn 
emissjonijiet tal-partiċelli, l-ebda emissjoni tal-idrokarburi reattivi, emissjonijiet NOx 
imnaqqsa, kif ukoll livell tal-istorbju aktar baxx, li jagħmlu fjuwil ideali għall-karozzi f'żoni 
urbani. Ir-rapport tal-Grupp ta' Esperti dwar il-Fjuwils Futuri għat-Trasport mill-
25 ta' Jannar 2011 jiddikjara li l-metan għandu jiġi promoss bħala wieħed mill-alternattivi 
prinċipali fit-trasport urban.

Emenda 21

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-magni għandhom ikunu 
ffissati kif stipulat fl-Anness I, Tabella A.

1. 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-magni għandhom ikunu 
ffissati kif stipulat fl-Anness I, Tabella A.

2. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu 
distinzjoni bejn nafta kummerċjali u 
mhux kummerċjali.
"Iż-żejt tal-gass użat bħala propellant" 
tfisser żejt tal-gass użat bħala propellant 
għall-finijiet li ġejjin:
(a) għat-trasport ta' oġġetti għal terzi jew 
għall-kont proprju, permezz ta' vettura 
bil-magna jew kombinazzjoni ta' vettura 
artikulata maħsuba esklussivament għat-
trasport tal-merkanzija bit-triq,
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(b) għat-trasport tal-passiġġieri, jew 
b'servizz regolari jew b'servizz 
okkażjonali, permezz ta' vettura bil-
magna.
3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-possibbiltà għat-
trasportaturi kummerċjali li japplikaw 
sistema differenti għar-rendikont tat-
taxxa.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 22

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) l-elettriku pprovdut direttament lil 
bastimenti rmiġġati fil-portijiet.

Ġustifikazzjoni

Investimenti fil-portijiet u l-vapuri li jippermettu lill-bastimenti jaqbdu mal-elettriku huma 
sostanzjali, għalhekk m'għandux ikun hemm data finali għall-eżenzjoni jekk irridu li jkun 
hemm aktar inizjattivi ta' dan it-tip fil-portijiet Ewropej tagħna fis-snin li ġejjin. L-
investimenti jkunu ostakolati jekk ikun hemm theddid li mill-2012 dan l-elettriku jiġi intaxxat.

Emenda 23

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 (h) prodotti tal-enerġija użati bħala fjuwil 
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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;

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.

Emenda 24

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 29, subparagrafu 3a;

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla li japplikaw derogi mil-livelli minimi ta' sisa 
stabbiliti u mill-prinċipju tan-newtralità fiskali msemmija fil-paragrafu 4(3). Id-derogi huma 
ġustifikati mir-rwol ambjentali tal-LPG (f'termini ta' tnaqqis tas-CO2 meta mqabbel ma' 
fjuwils tradizzjonali oħra) u permezz tar-rwol soċjali tiegħu, li permezz tiegħu l-enerġija tista' 
tiġi provduta għall-użu primarju taċ-ċittadini (għat-tisħin, it-tisjir u t-tisħin tal- ilma) f'żoni 
marġinali (żoni li m'għandhomx popolazzjoni iffullata, żoni rurali jew muntanjużi u gżejjer).

Emenda 26

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.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13a – punt a – punt ia (ġdid)
Direttiva 2003/96/KE 
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) Is-subparagrafu li ġej huwa miżjud:
"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 
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__________________

jiżdied is-sehem ta' sorsi rinnovabbli, il-
bijometan għandu jkun eżenti mit-taxxa 
fir-rigward tas-CO2 u l-kontenut tal-
enerġija, sakemm dan ikun prodott skont 
il-kriterji ta' sostenibbiltà stipulati fl-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2009/28/KE."

 Wara l-Artikolu 1, punt 13, il-proposta tal-Kummissjoni 

għandha b'mod inkorrett in-numru "(1)" flok il-punt 14.

Ġustifikazzjoni

Il-bijometan huwa wieħed mill-pilastri ewlenin biex tintlaħaq il-mira obbligatorja li sal-2020, 
10% tal-fjuwil kollu użat fit-trasport ikun bijofjuwil Ma hemm l-ebda limitazzjoni għat-taħlit 
tal-gass naturali u l-bijometan bis-saħħa tal-istess kompożizzjoni molekolari. 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. Il-persentaġġ tal-bijometan injettat fin-netwerk tal-gass naturali se jitnaqqas mit-total 
tat-taxxa relatat mal-gass naturali.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 29 – subparagrafu 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 rapport dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u, fejn 
ikun xieraq, proposta biex tiġi 
mmodifikata.

Ġustifikazzjoni

Sabiex inkunu nistgħu ninkorporaw malajr evoluzzjonijiet ġodda u żviluppi teknoloġiċi u biex 
inkunu nistgħu nissorveljaw l-evoluzzjonijiet fis-suq tal-karbonju, il-livelli ta' tassazzjoni 
għandhom jiġu verifikati għal modifiki possibbli kull tliet snin.

Emenda 29
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 21 
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 29 – subparagrafu 3a (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-
emenda tagħha. 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-Ewropa, is-sehem tas-suq ta' vetturi li 
jużaw il-gass naturali fl-Unjoni, l-
innovazzjoni u l-iżviluppi teknoloġiċi tal-
bijometan bħala fjuwil tat-trasport uil-
valur reali tal-livell minimu ta' tassazzjoni

Ġustifikazzjoni

"Klawsola ta' rieżami" hija 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. Il-bijometan huwa wieħed mill-pilastri ewlenin biex 
tintlaħaq il-mira li sal-2020, 10%.tal-fjuwil kollu użat fit-trasport ikun bijofjuwil Peress li l-
iżvilupp tal-bijometan huwa marbut ma' dak tal-Vetturi li jaħdmu bil-Gass Naturali, jinħtieġ 
trattament fiskali favorevoli fuq perjodu medju. Magni tal-gass naturali/bijometan għandhom 
emissjonijiet li jniġġsu baxxi ħafna filwaqt li jnaqqsu b'mod sinifikanti l-istorbju u l-
emissjonijiet tas-CO2 meta mqabbla mal-magni diesel u petrol.
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