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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 li 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 tal-opinjoni għalhekk jissuġġerixxi li jemenda 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 fuq is-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 jixtieq jappoġġa lill-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:
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Emenda 1

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.
Għal raġunijiet ta' korrettezza u sabiex 
jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' parità għal 
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 intaxxati 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

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Eżenzjonijiet jew tnaqqis għall-
benefiċċju tad-djar u organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti bħala ddedikati għall-benesseri 
soċjali jistgħu jifformaw parti minn 
miżuri soċjali ddefiniti mill-Istati Membri.
Il-possibbiltà li jkunu applikati tali 

(17) Eżenzjonijiet jew tnaqqis għall-
benefiċċju tad-djar u organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti bħala ddedikati għall-benesseri 
soċjali jfissru t-telfa ta' inċentiv 
importanti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 
ta' CO2 u l-użu tal-enerġija. Id-dħul li 
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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.

jinġabar mit-tassazzjoni fuq l-enerġija 
għandu jintuża biex jgħin jipproteġi lil 
dawk li għandhom introjtu baxx u li 
huma partikolarment vulnerabbli, għal 
skemi ta' rinnovazzjoni tal-
akkomodazzjoni soċjali jew id-djar ta' 
dawk li jinsabu f'faqar enerġetiku. Diġà 
f'xi Stati Membri, l-ispejjeż ogħla tat-
tisħin qed jiġu kkumpensati minn 
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

Emenda 3

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 
għandha tapplika matul perjodu twil 
biżżejjed sabiex ma tiskoraġġix lill-
operaturi tal-port milli jagħmlu l-

(19) 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 
għandha tapplika matul perjodu twil 
biżżejjed sabiex ma tiskoraġġix lill-
operaturi tal-port milli jagħmlu l-
investimenti meħtieġa.
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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

Emenda 4

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.

imħassar

Or. en
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Emenda 5

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, 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. 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



PE472.296v01-00 8/21 PA\877822MT.doc

MT

Emenda 6

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. 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 7

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



PA\877822MT.doc 9/21 PE472.296v01-00

MT

id-Direttiva u biex iżżid il-vireg tal-
kombustibbli nukleari mal-prodotti tal-
enerġija stipulati fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar it-Taxxa fuq l-Enerġija 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 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 8

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.

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 2020.

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.

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni għala l-hekk imsejħa "newtralità teknika" m'għandhiex tiġi applikata 
qabel l-2023. Il-mezzi biex din tintlaħaq huma ċari u n-newtralità tista' tinkiseb perfettament 
fl-2020.

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Jiżdied il-paragrafu li ġej:
"4a. Il-livelli minimi tat-tassazzjoni 
ġenerali tas-CO2 stabbiliti f'din id-
Direttiva għandhom jiġu adattati kull tliet 
snin mill-1 ta' Lulju 2016 sabiex jiġu 
kkunsidrati l-bidliet tal-prezzijiet tas-suq 
tas-CO2.
F'kull aġġornament, ir-rata minima tat-
tassazzjoni tas-CO2 għandha tiġi allinjata 
mal-prezz attwali tal-karbonju li jirriżulta 
mill-iskema għan-negozjar ta’ kwoti ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra.
L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi dwar kif jiġi 
żgurat allinjament bħal dan għandhom 
ikunu parti mir-rapport li l-Kummissjoni 
se tippreżenta sat-tmiem l-2015 skont l-
Artikolu 29.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
livelli minimi tat-tassazzjoni li jirriżultaw 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rata minima tat-taxxa tas-CO2 għandha tkun allinjata mal-prezz tal-karbonju tal-ETS, 
sabiex ikun hemm garanzija li l-element tas-CO2 fit-taxxa ikun jagħmel sens f'termini reali. 
Minħabba l-inċertezza dwar kif se jiżviluppa l-prezz tal-karbonju tal-ETS wara l-2013, hemm 
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bżonn ta' garanzija biex jinħolqu kundizzjonijiet prevedibbli għall-atturi privati u pubbliċi 
kollha interessati li jinvestu fit-tnaqqis tal-emissjonijiet, it-titjib tal-effiċjenza enerġetika u l-
iffrankar tal-enerġija.

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Jiżdied il-paragrafu li ġej:
"4b. Jekk l-objettivi Ewropej għall-
emissjonijiet tas-CO2 jinbidlu b'mod 
sostanzjali, il-Kummissjoni għandha, fi 
żmien tliet xhur wara d-data meta tkun 
ittieħdet id-deċiżjoni li jinbidlu l-objettivi 
b'mod sostanzjali, tippreżenta rapport 
dwar l-aġġustamenti possibbli għal din id-
Direttiva meħtieġa sabiex jintlaħqu dawn 
l-objettivi l-ġodda. Il-Kunsill għandu, fi 
żmien tliet xhur wara d-data meta l-
Kummissjoni tkun ippreżentat ir-rapport 
tagħha, jieħu deċiżjoni dwar jekk ir-rata 
minima tas-CO2 għandhiex titbiddel f'dan 
is-sens."

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'każ li l-livelli ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 jiġu stabbiliti ogħla mill-20 % attwali 
sal-2020, ir-rata minima għat-tassazzjoni tas-CO2 f'din id-Direttiva għandha tiġi adattata 
biex tappoġġja l-għan il-ġdid tat-tnaqqis.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 1 għandu 
jiġi ssostitwit b’dan li ġej: “2.

(7) L-Artikolu 8 huwa mħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' korrettezza fil-konfront ta' attivitajiet ekonomiċi oħrajn li tabilħaqq jaqgħu 
fl-ambitu tad-dispożizzjonijiet tat-tassazzjoni tal-enerġija u sabiex ikun 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 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) Il-punt (b) huwa mħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' korrettezza fil-konfront ta' mezzi oħra tat-trasport u sabiex ikun evitat li 
nitilfu opportunitajiet li jkollna inċentivi għal dawn l-attivitajiet biex innaqqsu l-emissjonijiet 
tas-CO2 u l-użu tal-enerġija, dawn m'għandhomx jiġu eżentati.

Emenda 13

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

(ii b) il-punt (c) huwa mħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' korrettezza fil-konfront ta' mezzi oħra tat-trasport u sabiex ikun evitat li 
nitilfu opportunitajiet li jkollna inċentivi għal dawn l-attivitajiet biex innaqqsu l-emissjonijiet 
tas-CO2 u l-użu tal-enerġija, dawn m'għandhomx jiġu eżentati.

Emenda 14

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

Or. en

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 15

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

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

(i) il-punt (h) huwa mħassar u l-punt (i)
huwa ssostitwit b’dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni tad-djar kollha tfisser inċentiv importanti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 u 
l-użu tal-enerġija. Id-dħul li jinġabar permezz ta' dawn it-taxxi għandu jintuża biex jgħin 
jipproteġi dawk b'introjtu baxx u li huma partikolarment vulnerabbli, jew għal skemi ta' 
rinnovazzjoni għall-akkomodazzjoni soċjali jew id-djar ta' dawk li jinsabu f'faqar enerġetiku. 
Diġà f'xi Stati Membri, spejjeż ogħla tat-tisħin qed jiġu kkumpensati minn 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.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) il-punt (j) huwa mħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' korrettezza fil-konfront ta' setturi oħra u sabiex ikun evitat li nitilfu 
opportunitajiet li jkollna inċentivi f'dawn is-setturi biex innaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 u l-
użu tal-enerġija, dawn m'għandhomx jiġu eżentati.
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Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) il-punt (k) huwa mħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' korrettezza fil-konfront ta' setturi oħra u sabiex ikun evitat li nitilfu 
opportunitajiet li jkollna inċentivi f'dawn is-setturi biex innaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 u l-
użu tel-enerġija, dawn m'għandhomx jiġu eżentati.

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Jiżdied il-paragrafu li ġej:
"1a. L-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b'effett ta' serra mill-użu ta’ 
bijofjuwils u bijolikwidi kkunsidrat għall-
finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-paragrafu 1 għandu jkun ta' mill-
anqas 35 %. B'effett mill-
1 ta' Jannar 2017, l-iffrankar tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra 
li jirriżulta mill-użu ta’ bijofjuwils u 
bijolikwidi oħra meqjus għall-finijiet 
msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-
paragrafu 1 għandu jkun ta' mill-anqas 
50 %. Mill-1 ta' Jannar 2018 l-iffrankar 
tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' 
serra għandu jkun ta' mill-anqas 60 % 
għall-bijofjuwils u l-bijolikwidi prodotti 
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f'impjanti li jkunu bdew il-produzzjoni fl-
1 ta' Jannar 2017 jew wara."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni fiskali tas-CO2 attwalment hija limitata għal fjuwils li jikkonformaw mal-kriterju 
tas-sostenibbiltà fid-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli. Aħna nissuġġerixxu li din l-
eżenzjoni tiġi limitata aktar skont id-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 l-
iffrankar 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 'il quddiem 
għandu jkun 60 %.

Emenda 19

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:

(b) Il-paragrafu 3 huwa mħassar.

„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.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – 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 
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.”

“Sal-1 ta’ Jannar 2020, l-Istati Membri 
jistgħu, mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 5, 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 
id-Direttiva.” Barra minn hekk, l-
iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gassijiet 
b'effett ta' serra mill-użu ta’ bijofjuwils u 
bijolikwidi oħra kkunsidrat għall-
għanijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandu jkun mill-inqas 35 %. B'effett 
mill-1 ta' Jannar 2017, l-iffrankar ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra 
li jirriżulta mill-użu ta’ bijofjuwils u 
bijolikwidi għandu jkun ta' mill-anqas 
50 %. Mill-1 ta' Jannar 2018 dak l-
iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gassijiet 
b'effett ta' serra għandu jkun ta' mill-
anqas 60 % għal bijofjuwils u bijolikwidi 
prodotti f'impjanti li jkunu bdew il-
produzzjoni fl-1 ta' Jannar 2017 jew 
wara."

1 NB: Enumerat ħażin bħala "(1)" fil-
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proposta tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data finali għall-eżenzjonijiet u/jew ir-rati ta' tnaqqis hija stabbilita tard wisq u għandha 
terġa' tiġi kkunsidrata u stabbilita skont il-politika tal-UE attwali 20-20-20. Barra minn hekk, 
aħna nissuġġerixxu li din l-eżenzjoni għandha tiġi limitata aktar skont id-
Direttiva 2009/28/KE dwar l-iffrankar tal-emissjonijiet tas-CO2 (iffrankar progressiv tal-
gassijiet b'effett ta' serra 2013-2017-2018)

Emenda 21

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.”

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' tranżizzjoni previst li jevolvi lejn l-introduzzjoni tal-parti relatata mas-CO2 tal-
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metodu l-ġdid ta' tassazzjoni huwa twil biżżejjed.  Mhuwiex neċessarjament biex jeżenta l-
Istati Membri msemmija. M'għandniex noħolqu distorsjonijiet ġodda tas-suq intern. Barra 
minn hekk, dawn il-pajjiżi qed jirriskjaw li jaqgħu lura fit-tranżizzjoni tagħhom lejn 
ekonomija aktar ekoloġika jekk l-inċentivi għall-effiċenzja enerġetika u l-innovazzjoni fl-
iffrankar tal-enerġija jiġu stabbiliti aktar tard mill-bqija tal-UE.

Emenda 22

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.

Or. en

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 23

Proposta għal direttiva
Anness
Direttiva 2003/96/KE
Annex I – Tabella A – kolonna 2 – linji 2 sa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Il-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni pprevediet li r-rata tat-taxxa tas-CO2 ta' 20€/tCO2

proposta inizjalment se tirriżulta fi tnaqqis ta' 4 % tal-emissjonijiet tas-CO2 fis-setturi mhux 
ETS sal-2020. Tali tnaqqis minħabba d-Direttiva dwar it-Taxxa fuq l-Enerġija huwa bla 
dubju ta' xejn insuffiċjenti. Diġà jeżisti mmudellar korrett li juri r-rata tat-taxxa li x'aktarx se 
tkun neċessarja biex jintlaħaq dan l-għan. Jirriżulta li din ir-rata hija ogħla mill-proposta ta' 
30€/tCO2, iżda t-30€ jidhru li huma raġonevoli bħala tariffa introduttorja.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Anness
Direttiva 2003/96/KE
Anness I – Tabella B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tabella B intitolata "Livelli minimi ta’ 
tassazzjoni applikabbli mill-
1 ta’ Jannar 2013 'il quddiem għall-
fjuwils tal-karozzi użati għall-finijiet 
stipulati fl-Artikolu 8(2)" hija mħassra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li qed nipproponu li nħassru l-Artikolu 8 li fih hemm referenza għat-tabella B, 
tabella B għandha titħassar ukoll.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Anness
Direttiva 2003/96/KE
Annex I – Tabella C – kolonna 2 – linji 1 sa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Il-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni pprevediet li r-rata tat-taxxa tas-CO2 ta' 20€/tCO2

proposta inizjalment se tirriżulta fi tnaqqis ta' 4 % tal-emissjonijiet tas-CO2 fis-setturi mhux 
ETS sal-2020. Tali tnaqqis minħabba d-Direttiva dwar it-Taxxa fuq l-Enerġija huwa bla 
dubju ta xejn insuffiċjenti. Diġà jeżisti mmudellar korrett li juri r-rata tat-taxxa li x'aktarx se 
tkun neċessarja biex jintlaħaq dan l-għan. Jirriżulta li din ir-rata hija ogħla mill-proposta ta' 
30€/tCO2, iżda t-30€ jidhru li huma raġonevoli bħala tariffa introduttorja.


