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Emenda 13
Marita Ulvskog

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 hija 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.

Or. en

Emenda 14
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

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 

(6) Kull wieħed minn dawn il-komponenti 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, li jippermettu t-trattament ugwali 



PE475.896v01-00 4/69 AM\882925MT.doc

MT

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-
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 

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 
bijolikwidi, kef definiti 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 rinovabbli, li ma 
jikkonformawx mal-kriterji ta' 
sostenibbiltà stipulati fl-Artikolu 17 ta' dik 
id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw 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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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 15
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp 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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 16
Evžen Tošenovský

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 tal-bidla gradwali mill-użu 
ta' fjuwils fossili għal dawk aktar favur l-
ambjent, għandhom jidħlu fis-seħħ 
inċentivi fiskali biex titrawwem iż-żieda 
gradwali fl-użu ta' prodotti tal-enerġija u 
fil-produzzjoni tal-elettriku li jirrispettaw 
l-ambjent. Il-prinċipju ta' proporzjonalità 
għandu għalhekk jiġi applikat b'mod ġust 
fl-istabbiliment tar-rata ta' tassazzjoni tal-
fjuwils fossili u mhux fossili, għal kull 
prodott partikolari tal-enerġija f’dawn iż-
żewġ kategoriji. Fejn livelli minimi ugwali 
ta' tassazzjoni jkunu rakkomandati bħala 
parti minn din id-Direttiva għall-fjuwils 
fossili, minn banda, u 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 mhux fossili mhumiex.
Fejn miltub minn Stati Membri 
individwali, dawn għandu jingħatalhom 
perjodi tranżizzjonali li jippermettu 
perjodi temporanji għat-tneħħija gradwali 
jew eżenzjonijiet settorali mill-ambitu ta' 
din id-Direttiva jew mid-data tat-
traspożizzjoni meħtieġa tagħha fil-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali tagħhom.

Or. en
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Emenda 17
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 il-livelli minimi ta’ 
tassazzjoni għall-prodotti tal-enerġija 
kollha li jintużaw għal skop partikolari. 
Rati ugwali ta' tassazzjoni nazzjonali 
mhumiex neċessarji fejn hija kkonċernata 
l-politika tal-enerġija.

Or. de

Emenda 18
Marita Ulvskog

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, jistgħu jiġu stabbiliti 
perjodi ta’ tranżizzjoni għal ċerti Stati 
Membri. Dawk il-perjodi għandhom 
ikunu qosra u limitati kemm jista' jkun. 
Jekk l-Unjoni tiddeċiedi li tgħolli l-miri 
tagħha għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra, dawn il-perjodi 
għandhom ikunu rieżaminati u mfaslla 
mill-ġdid jew għandhom jitneħħew.

Or. en

Emenda 19
Marita Ulvskog

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.

(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 
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 sostanzjalment 
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il-miri 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

Emenda 20
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 
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.

imħassar

Or. fi

Emenda 21
Edit Herczog

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, 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. Il-livell ta' ċaqliq 
gradwali għandu jaqbel mal-frekwenza 
medja li biha l-persuni fl-Istati Membri 
tal-UE jissostitwixxu l-vetturi tagħhom.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Fl-Ewropa, id-drawwiet fir-rigward tas-sostituzzjoni tal-vetturi jvarjaw minn Stat Membru 
għal ieħor, kif ivarja wkoll il-punt sa fejn is-sidien tal-vetturi jisgħu jaffordjaw li jibdluhom. 
Iż-żidiet fit-taxxa tal-fjuwil, inkluża t-taxxa fuq id-diżil, għandhom jaqblu mal-frekwenza 
medja li biha l-vetturi jiġu mibdula, sabiex il-konsumaturi - bħala reazzjoni għal-livelli tat-
taxxa fuq il-fjuwil – fil-futur ikunu jistgħu jissostitwixxu gradwalment il-vetturi tagħhom, u 
b'hekk jistabbilixxu mudelli ġodda ta' konsum, li fl-istess ħin huwa wieħed mill-għanijiet tad-
Direttiva.

Emenda 22
Mara Bizzotto

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fir-rigward tal-possibbiltà li l-Istati 
Membri japplikaw livell aktar baxx ta’ 

(13) Il-possibilità li l-Istati Membri 
japplikaw livell aktar baxx ta' tassazzjoni 
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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.

għall-użu kummerċjali taż-żejt tal-gass 
bħala fjuwil tal-karozzi għandha titneħħa 
gradwalment għandha tinżamm u titħares.
Il-Kummissjoni hija msejħa tintroduċi 
rata unika Ewropea tas-sisa fuq in-nafta 
kummerċjali sabiex ittemm il-fenomenu 
tat-turiżmu bi skop ta’ xiri ta’ fjuwil bi 
prezz irħis (“tank tourism”) u biex jiġu 
żgurati, minn banda waħda, il-
kompetittività u s-sopravivenza tal-
industrija tat-trasport stradali, li hija 
dejjem aktar mhedda mill-prezz taż-żejt li 
dejjem qed jikber, u, mill-banda l-oħra, il-
kapaċità tal-akkwist tal-konsumatur.  L-
effiċjenza fl-enerġija u l-monitoraġġ tal-
impatt ambjentali tat-trasport għandhom 
jiġu żgurati bl-implimentazzjoni tal-miżuri 
għat-tnaqqis tas-CO2 li jinsabu fil-White 
Paper "Pjan Direzzjonali għal Żona 
Ewropea Unika tat-Trasport - Lejn 
sistema tat-trasport kompetittiva u 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi" adottata mill-
Kummissjoni fit-28 ta’ Frar, 2011 .

Or. it

Emenda 23
Teresa Riera Madurell

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 

(13) 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.



PE475.896v01-00 12/69 AM\882925MT.doc

MT

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. es

Emenda 24
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 
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 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 25
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp 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 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

Ġustifikazzjoni

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri għandhom jitħallew jintaxxaw il-prodotti 
tal-enerġija użati għall-attivitajiet tal-avjazzjoni u dawk marittimi sakemm dan isir b'tali mod 
li jirrispetta obbligi legali internazzjonali f'dan il-qasam.

Emenda 26
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fir-rigward tal-possibbiltà li l-Istati 
Membri japplikaw livell aktar baxx ta’ 

(13) Fir-rigward tal-possibbiltà li l-Istati 
Membri japplikaw livell aktar baxx ta’ 
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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.

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 
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 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 27
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp 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 

imħassar
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relatata mas-CO2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 28
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Kwalunkwe riforma ta' tassazzjoni 
fuq l-enerġija għandha tkun tali li jiġi 
żgurat li s-setturi li ma jaqgħux taħt is-
sistema tal-iskambju tal-emissjonijiet ma 
jiġux żvantaġġati fir-rigward ta' setturi 
koperti b'dik is-sistema.

Or. de

Emenda 29
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Peress li l-introduzzjoni tal-vetturi 
ibridi se tkun kruċjali 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-
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ellettriku utilizzat biex dawn il-vetturi jiġu 
ċċarġjati.

Or. en

Emenda 30
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp 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) Eżenzjonijiet jew tnaqqis għall-
benefiċċju tad-djar u organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti bħala ddedikati għall-benesseri 
soċjali 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 
introjtu 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). Dħul ġġenerat mit-taxxi tal-enerġija għandu jintuża biex isostni l-gruppi aktar foqra 
tas-soċjetà u biex isostnu miżuri għall-iffrankar tal-enerġija.
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Emenda 31
Marita Ulvskog

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 t-tajbin 
għal investimenti fl-iffrankar tal-enerġija 
u titjib fl-effikaċja tal-enerġija, il-
possibbiltà fl-Artikolu 15 li jiġu applikati 
eżenzjonijiet jew tnaqqis għal familji u 
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 jiġu kkumpensati 
permezz ta' miżuri soċjali solidi u 
komprensivi.

Or. en

Emenda 32
Herbert Reul

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)  użatibħala fjuwil tal-karozzi l-
vantaġġi f’forma ta’ livelli minimi aktar 
baxxi ta’ tassazzjoni tal-konsum ġenerali 
tal-enerġija jew il-possibbiltà li tali fjuwil
ikun 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.
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Or. de

Emenda 33
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (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-enerija 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 fil-
miri ta’ tnaqqis tiegħu, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi miżuri biex dawn l-
emissjonijiet jiġu inklużi wkoll fl-impenn 
tal-Unjoni għat-tnaqqis 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 jintaxxawil-prodotti tal-enerġija 
użati fl-attivitajiet marittimi u tal-
avjazzjoni bl-istess mod bħal ma jiġu 
intaxxati prodotti tal-enerġija oħrajn użati 
għat-trasport.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex neċessarju li l-Istati Membri ma jitħallewx jintaxxaw il-prodotti tal-enerġija użati 
għall-attivitajiet tal-avjazzjoni u dawk marittimi sakemm dan isir b'tali mod li jirrispetta 
obbligi legali internazzjonali f'dan il-qasam.
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Emenda 34
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-eċċezzjoni għandha, madankollu, 
tkun permissibbli fil-każ tal-gass naturali 
u l-bijometan użat bħala fjuwil għat-
trasport, peress li dawn għandhom rwol 
kruċjali fl-ilħuq tal-mira li 10% tal-
enerġija użata fis-settur tat-trasport tkun 
ġejja minn sorsi rinnovabbli. Fid-dawl ta' 
dak il-fatt, l-eżenzjoni mit-tassazzjoni tal-
enerġija hija ġustifikata; mill-inqas 
sakemm il-mira tal-UE tkun ġiet 
issodisfata. It-trattament straordinarju ta' 
dan it-tip, barra minn hekk, jgħin biex 
jippromwovi d-diversifikazzjoni ta' sorsi 
tal-enerġija fis-settur tat-trasport, li 
jiddependi kważi kompletament fuq 
prodotti taż-żejt, u b'hekk iwassal għal 
aktar sigurtà tal-provvista.

Or. de

Emenda 35
Marita Ulvskog

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-

(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  Dan 
l-obbligu mhuwiex konformi mal-objettivi 
ambjentali ġenerali tal-Unjoni, il-
prinċipju tas-sussidjarjetà jew l-għan li 
jiġi stabbilit ambjent b'kundizzjonijiet 
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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-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.

ekwi fit-tassazzjoni tal-enerġija. Għalhekk 
dan għandu jitneħħa filwaqt li jiġu 
rispettati l-ftehimiet internazzjonali 
bilaterali u multilaterali kif ukoll il-fatt li 
s-settur tal-avjazzjoni se jiġi inkluż u s-
settur marittimu jista' jiġi inkluż fl-iskema 
tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet 

Or. en

Emenda 36
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

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 

(19) Fl-interess tal-konsistenza tat-taxxa 
bejn il-mezzi tat-trasport u tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra, l-
Istati Membri għandhom ikunu ħielsa
jintaxxaw prodotti tal-enerġija utilizzati 
għan-navigazzjoni tal-ajru u fuq il-baħar 
kollha, sakemm id-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva u liġi oħra internazzjonali jew 
tal-Unjoni relevanti hija rispettata. Sabiex 
tiġi evitata l-produzzjoni tal-elettriku 
abbord bastiment waqt li jkun irmiġġat, u 
t-tniġġis tal-arja assoċjat miegħu, l-Istati 
Membri għandhom jeżentaw mit-
tassazzjoni tal-enerġija l-użu tal-elettriku 
mix-xatt minn bastimenti irmiġġati f’port. 
Din l-eżenzjoni għandha tapplika matul 
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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.

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

Minħabba l-vantaġġi tagħha meta mqabbla ma' produzzjoni tal-elettriku bbażata fuq il-
fjuwil abbord bastiment, għandha tapplika eżenzjoni tal-elettriku prodott mix-xatt..

Emenda 37
Edit Herczog

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 
relatata mas-CO2 it-trattament tas-setturi 
kkonċernati għandu jkun allinjat mar-regoli 
li japplikaw għas-setturi industrijali. Id-
dħul tat-taxxa li jirriżulta għandu jiġu 
riċiklat biex tiżdied u tiġi żviluppata l-
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effikaċja enerġetika tas-settur ikkonċernat

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Id-differenza bejn is-setturi f'pajjiżi differenti se tkompli tikber jekk kull Stat Membru 
individwali juża d-dħul mit-taxxi li jakkumula b'dan il-mod għal skop differenti. Peress li l-
għan ewlieni tal-proposta tal-Kunsill huwa li jkun hemm konformità mal-obbligi tal-UE 
rigward l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fil-perjodu li jintemm fl-2020, din l-
emenda għandha tgħin biex jintlaħqu l-għanijiet.

Emenda 38
Marita Ulvskog

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 . 
Għalhekk dawn l-eżenzjonijiet għandhom 
jitneħħew.

Or. en

Emenda 39
Marita Ulvskog
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Proposta għal direttiva
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Il-fenomeni tal-evażjoni tat-taxxa 
"tat-tank toursim" fit-trasport stradali 
kummerċjali u "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 dawk fi Stati Membri 
oħra. Mod kif wieħed għandu jindirizza 
din il-problema huwa li ssir bidla, bis-sħiħ 
jew parzjalment, 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 
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

Emenda 40
Edit Herczog

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 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, is-suċċess 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.

isforzi biex id-dħul mit-taxxa jintuża biex 
tiżdied l-effikaċja enerġetika tas-setturi,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. hu

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġi mmonitorjat kif id-dħul fiskali huwa użat skont id-Direttiva u l-
razzjonalità ta' dak l-użu.

Emenda 41
Marita Ulvskog

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, 

(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 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' 
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b'mod partikolari billi jingħata kas tad-
disponibbiltà tal-evidenza li titfaċċa.

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 42
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp 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 tiġi rieżaminata 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 jikkumpensaw permezz tal-għajnuna mill-Istat għal 
kwalunkwe riskju ppruvat tal-allokazzjoni tal-karbonju għal industriji li jużaw l-enerġija 
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b'mod intensiv minħabba t-tassazzjoni tal-enerġija.

Emenda 43
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1
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 ta' 
Unjoni komuni 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 nazzjoanli f'dawn l-oqsma. 
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

Emenda 44
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 1 – paragrafu 1
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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. L-Istati Membri għandhom jimponu 
tassazzjoni fuq il-prodotti tal-enerġija u l-
elettriku skont din id-Direttiva, biex jiġu 
żgurati prodotti u servizzi bi prezzijiet 
raġonevoli u jeliminaw ir-riskju taċ-
ċittadini li jkunu esposti għall-faqar tal-
enerġija. L-istudji tal-impatt għandhom 
jitwettqu għal dan il-għan.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Objettiv ewlieni tal-Unjoni Ewropea huwa li jiġi żgurat il-benesseri taċ-ċittadini tagħha.

Emenda 45
Silvia-Adriana Ţicău

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. Dħul miksub mill-Istati Membri 
minn tassazzjoni relatata mas-CO2 fi ħdan 
it-tifsira tal-Anness I għandu jintuża mill-
Istati Membri għal miżuri mfassla biex 
itejbu l-effikaċja tal-enerġija u jitnaqqas 
it-tniġġis.

Or. ro

Emenda 46
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE
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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 
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 %.
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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.

Emenda 47
Krišjānis Kariņš

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) li jaqgħu fil-Kodiċi NM 2909 19 10 u
3824 90 91;”

(h) li jaqgħu fil-Kodiċi NM 2909 19 10 u
3824 90 97;”

Or. lv

Emenda 48
Krišjānis Kariņš

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) jinsabu fil-Kodiċi NM 2909 19 90, 3823 
19 90 u 3824 90 97, jekk dawn huma 
intenzjonati għall-użu bħala fjuwil tat-
tisħin jew fjuwil tal-karozzi.”

(j) jinsabu fil-Kodiċi NM 2909 19 90 u 
3823 19 90, jekk dawn huma intenzjonati 
għall-użu bħala fjuwil tat-tisħin jew fjuwil 
tal-karozzi.”

Or. lv

Emenda 49
Philippe Lamberts
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f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

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 3 li ġej:
"1a. Sal-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." Dan huwa mingħajr 
preġudizzju għall-pjanijiet stabbiliti ta' 
tneħħija gradwali fl-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din ir-rieżami 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 50
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

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 L-idrokarburi differenti minn dawk 
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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.

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).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jittieħed approċċ koerenti lejn il-prodotti kollha tal-enerġija.

Emenda 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-elettriku, il-prodotti u s-servizzi tal-
enerġija użati fil-familji taċ-ċittadini 
Ewropej għall-preparazzjoni u l-
konservazzjoni tal-ikel ta' kuljum u biex 
tiġi żgurata klima ambjentali b'saħħitha, 
li tiggarantixxi temperatura tal-arja 
ambjentali ottimali (madwar +20 ° C);

Or. ro

Emenda 52
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) elettriku użat biex tippompja l-ilma 
għall-irrigazzjoni;

Or. ro

Emenda 53
Krišjānis Kariņš

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- elettriku, meta jirrappreżenta aktar minn 
50% tal-prezz tal-prodott. ‘Il-prezz ta' 
prodott’ għandu jfisser iż-żieda tax-xiri 
totali tal-oġġetti u s-servizzi flimkien ma' 
spejjeż tal-persunal kif ukoll il-konsum ta' 
kapital fiss, fil-livell tan-negozju. Dan il-
prezz huwa kkalkulat għal kull unità 
medja. ''Il-prezz tal-elettriku "għandu 
jfisser il-valur tax-xiri attwali tal-elettriku 
jew l-prezz tal-produzzjoni tal-elettriku 
jekk huwa ġenerat fin-negozju.

Or. lv

Emenda 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jiżdiedu l-paragrafu 3 u 4 li ġejjin: imħassar
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Or. ro

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tikser il-prinċipju tas-sussidjarjetà, peress li tillimita l-libertà tal-Istati 
Membri li jiddefinixxu l-politika fiskali tagħhom.

Emenda 55
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

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. de

Emenda 56
Silvia-Adriana Ţicău

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 

imħassar
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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.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tikser il-prinċipju tas-sussidjarjetà, peress li tillimita l-libertà tal-Istati 
Membri li jiddefinixxu politika fiskali tagħhom.

Emenda 57
Marita Ulvskog

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 l-obbligu għandu japplika bis-sħiħ 
mill-1 ta’ Jannar 2023 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 
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minimi għal kwalunkwe fjuwil tal-karozzi 
individwali mhumiex aktar minn 15% 
anqas minn dawk ta' kwalunkwe mill-
fjuwils tal-karozza l-oħra;.
(b) mill-1 ta' Jannar 2021, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li livell ugwali ta' 
tassazzjoni relatata mas-CO2 huwa fiss 
għall-fjuwils tal-karozzi kollha u li l-livell 
minimu nazzjonali tat-tassazzjoni fuq il-
konsum ġenerali tal-enerġija għal 
kwalunkwe fjuwil tal-karozzi individwali 
mhuwiex aktar minn 5% anqas minn dak 
ta' kwalunkwe fjuwil tal-karozzi ieħor.

Or. en

Emenda 58
Evžen Tošenovský

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 għal kull prodott 
partikolari tal-enerġija 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'dawn iż-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
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Emenda 59
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp 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

Newtralità teknika hija mutur ewliwni kost-effikaċi għall-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 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, imħassar
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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. ro

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tikser il-prinċipju tas-sussidjarjetà, peress li tillimita l-libertà tal-Istati 
Membri li jiddefinixxu politika fiskali tagħhom.

Emenda 61
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tikser il-prinċipju tas-sussidjarjetà, peress li tillimita l-libertà tal-Istati 
Membri li jiddefinixxu politika fiskali tagħhom.

Emenda 62
Werner Langen
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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. de

Emenda 63
Marita Ulvskog

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
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Emenda 64
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tikser il-prinċipju tas-sussidjarjetà, peress li tillimita l-libertà tal-Istati 
Membri li jiddefinixxu l-politika fiskali tagħhom.

Emenda 65
Marita Ulvskog

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.”

Dawn 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.”
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Il-livell minimu ta' tassazzjoni relatata 
mas-CO2 u stipulat f'din id-Direttiva 
għandu kull tliet snin mill-1 ta' Lulju 
2016 ikun allinejat mal-ogħla taż-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 ormonizzat tal-
prezzijiet tal-konsumatur minbarra l-
enerġija u ikel mhux ipproċessar kif 
ippublikat minn Eurostat;
(b) il-prezz medju tal-iskema tal-UE għall-
iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet matul 
it-18-il xahar qabel l-allinjament, 
ikkalkolat b'koformità ma' formola li 
għandha tiġi speċifikata mill-
Kummissjoni abbażi tar-rapport 2015 
imsemmi fl-Artikolu 29.
L-ebda allinjament ma' għandu jsir mill-
aħħar allinjament peress li l-iżvilupp ta' 
dawn iż-żewġ rati jkun anqas minn 0,5%.
Jekk l-Unjoni tiddeċiedi li l-livelli ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta 'serra 
jitnaqqsu sal-2020 b'aktar minn 20% 
meta mqabbla mal-livelli fl-1990, il-
Kummissjoni għandha, mhux aktar tard 
minn tliet xhur wara li din id-deċiżjoni 
tkun ittieħdet, 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
tkun tista' tiġi adattata għaċ-ċirkostanzi l-
ġodda.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
livelli minimi tat-tassazzjoni fuq il-
konsum ġenerali li jirriżultaw u 
tassazzjoni relatata mas-CO2  f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 66
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt 4– punt b
Direttiva 2003/98/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Gass naturali u l-bijometanu użat 
bħala fjuwil għat-trasport għandhom 
ikunu eżentati mit-tassazzjoni mill-inqas 
sakemm il-proporzjon ta' enerġija 
rinnovabbli użat fis-settur tat-trasport 
jitla' għal 10%. Il-Kummissjoni għandha 
żżomm tendenzi tas-suq taħt rieżami 
kontinwa u għandha tressaq proposta 
leġiżlattiva xierqa fi żmien dovut. 

Or. de

Emenda 67
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5 – punt a
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Sakemm jirrispettaw il-livelli minimi tat-
tassazzjoni preskritti minn din id-Direttiva, 
jistgħu jkunu applikati rati ddifferenzjati 
tat-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija mill-Istati Membri, taħt kontroll 
fiskali, fil-każijiet li ġejjin:”

5. Sakemm jirrispettaw il-livelli minimi 
tat-tassazzjoni stipulati b'konformità ma' 
din id-Direttiva, jistgħu jkunu applikati rati 
ddifferenzjati tat-tassazzjoni tal-konsum 
ġenerali tal-enerġija mill-Istati Membri, 
taħt kontroll fiskali, fil-każijiet li ġejjin:”

Or. ro
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Emenda 68
Teresa Riera Madurell

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Artikolu 7 għandu jiġi ssostitwit 
b’dan li ġej:

(6) Fl-Artikolu 7, il-paragrafu 1 għandu 
jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

Or. es

Emenda 69
Sari Essayah

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu 
differenza bejn użu kummerċjali u mhux 
kummerċjali tan-nafta, sakemm il-livelli 
minimi tal-Komunità jkunu osservati u r-
rata tan-nafta kummerċjali użata bħala
fjuwil tal-karozzi ma tinżilx taħt il-livell 
nazzjonali ta' tassazzjoni fis-seħħ fil-1 ta' 
Jannar 2003, minkejja kwalunkwe derogi 
għal dak l-użu stipulati f'din id-Direttiva.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Fit-tassazzjoni fuq in-nafta d-distinzjoni bejn użu kummerċjali u privat għandha tibqa' tiġi 
ammissibbli. Ir-rata tat-taxxa aktar baxxa 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.
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Emenda 70
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 
2019, Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi 
unanimament wara li jikkonsulta mal-
Parlament Ewropew, għandu, fuq il-bażi 
tar-rapport u tal-proposta mill-
Kummissjoni, jiddeċiedi dwar il-livelli 
minimi ta' tassazzjoni applikabbli għall-
perjodu ulterjuri li jibda' mill-1 ta' 
Jannar 2020.

Or. ro

Emenda 71
Sari Essayah

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. "Nafta użata bħala fjuwil tal-
karozzi"tfisser nafta użata bħala fjuwil 
tal-karozzi għall-finijiet li ġejjin:
(a) il-ġarr ta' merkanzija f'isem 
ħaddieħor, jew għall-persuna stess, 
permezz ta' vetturi bil-mutur jew taħlita 
ta' vetturi artikulati intenzjonati 
esklussivament għall-ġarr ta' merkanzija 
stradali 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 
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bil-mutur 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-mutur 
u l-karrijiet tagħhom."

Or. fi

Emenda 72
Edit Herczog

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. 2013. 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, u d-dħul tat-taxxa li jirriżulta 
għandu jiġi riċiklat biex tiżdied u tiġi 
żviluppata l-effiċjenza enerġetika tas-
settur ikkonċernat.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li t-taxxa m'għandhiex tintuża liberalment mill-Istati Membri iżda għandha 
tiġi ddelimitata għall-użu fis-settur li ġejja minnu, għaliex l-industrija s'issa investiet fir-R & 
D sabiex tipproteġi l-ambjent, u dan l-investiment għandu jiġu rkuprat, filwaqt li l-
aġġornament tal-għanijiet għall-użu elenkati fil-paragrafu 2 jistgħu jnaqqsu aktar l-
emissjonijiet li jniġġsu, u huwa possibbli, permezz tal-investimenti li saru bl-għajnuna tad-
dħul fiskali, li l-industrija tingħata spinta, li se jwassal għall-ħolqien tal-impjiegi.

Emenda 73
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 
2019, Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi 
unanimament wara li jikkonsulta mal-
Parlament Ewropew, għandu, fuq il-bażi 
tar-rapport u tal-proposta mill-
Kummissjoni, jiddeċiedi dwar il-livelli 
minimi ta' tassazzjoni applikabbli għall-
perjodu ulterjuri li jibda' mill-1 ta' 
Jannar 2020.

Or. ro

Emenda 74
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 
2019, Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi 
unanimament wara li jikkonsulta mal-
Parlament Ewropew, għandu, fuq il-bażi 
tar-rapport u tal-proposta mill-
Kummissjoni, jiddeċiedi dwar il-livelli 
minimi ta' tassazzjoni applikabbli għall-
perjodu ulterjuri li jibda' mill-1 ta' 
Jannar 2020.

Or. ro

Emenda 75
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 10 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 
2019, Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi 
unanimament wara li jikkonsulta mal-
Parlament Ewropew, għandu, fuq il-bażi 
tar-rapport u tal-proposta mill-
Kummissjoni, jiddeċiedi dwar il-livelli 
minimi ta' tassazzjoni applikabbli għall-
perjodu ulterjuri li jibda' mill-1 ta' 
Jannar 2020.

Or. ro

Emenda 76
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 14 għandu jiġi ssostitwit b’dan 
li ġej:
Sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-Istati Membri 
għandhom jeżentaw it-tassazzjoni tal-
elettriku pprovdut direttament lill-
bastimenti rmiġġati fil-portijiet.
(Din l-Emenda għandha l-għan li 
jissostitwixxi l-partijiet oħra tal-Artikolu 
14 (paragrafu 1 u -3 kollha subparagrafi))

Or. en
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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 irmiġġjati fil-portijiet.

Emenda 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“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:

1. “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 faqar enerġetiku evażjoni, ħrib 
mit-taxxa jew abbuż:

Or. ro

Emenda 78
Marita Ulvskog

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
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 79
Marita Ulvskog

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

Emenda 80
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

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

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.

imħassar

2. L-ammont tal-kreditu tat-taxxa għandu 
jikkorrispondi għall-konsum annwali 
medjan tal-prodotti tal-enerġija, imfissra 
f’gigajoules (GJ), tal-installazzjoni matul 
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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. 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 
tal-karbonju” għandhom ikunu dawk li 
kienu stabbiliti bħala tali fuq il-bażi tal-
Artikolu 10a(13) tad-
Direttiva 2003/87/KE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

In-numru limitat ta' setturi u installazzjonijiet affetwati mill-allokazzjoni tal-karbonju fir-
realtà ma tiġġustifikax din is-soluzzjoni. L-Istati Membri għandhom 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 81
Marita Ulvskog

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) għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:
"(ba) sal-1 ta 'Jannar 2023, l-elettriku 
użat għar-riċarġjar tal-vetturi elettriċi u 
ibridi użati għat-trasport stradali."

Or. en

Emenda 82
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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.
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Emenda 83
Silvia-Adriana Ţicău

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) l-elettriku, il-gass narurali, il-faħam, 
il-fjuwils solidi u prodotti tal-enerġija oħra
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;

Or. ro

Emenda 84
Marita Ulvskog

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 

(h) sal-1 ta' Jannar 2018, l-elettriku, il-
gass naturali, il-faħam u l-fjuwils solidi
użati mid-djar u/jew mill-
organizzazzjonijiet irrikonoxxuti bħala 
ddedikati għall-benesseri soċjali mill-Istat 
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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;

Membru kkonċernat. Fil-każ ta’ tali 
organizzazzjonijiet irrikonoxxuti bħala 
ddedikati għall-benesseri soċjali, l-Istati 
Membri jistgħu 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

Emenda 85
Herbert Reul

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

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, l-LPG użat bħala 
fjuwil;

Or. de

Emenda 86
Werner Langen

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

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 87
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:
"Il-Gass naturali u l-bijometan użat bħala 
fjuwil għat-trasport għandhom ikunu 
eżentati mit-tassazzjoni mill-inqas 
sakemm il-proporzjon tal-enerġija 
rinnovabbli użat fis-settur tat-trasport 
jitla' għal 10%. Il-Kummissjoni għandha 
żżomm tendenzi tas-suq taħt reviżjoni 
kontinwa u għandha tressaq proposta 
leġiżlattiva xierqa fi żmien dovut. 

Or. de

Emenda 88
Silvia-Adriana Ţicău

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

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. ro
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Emenda 89
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

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

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) u (g) sa (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 tal-UE għan-negozjar tal-emissjonijiet (EU 
ETS). Dħul ġġenerat mit-taxxi tal-enerġija għandu jintuża biex isostni l-gruppi aktar foqra 
tas-soċjetà u biex isostnu miżuri għall-iffrankar tal-enerġija.

Emenda 90
Marita Ulvskog

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 
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b’mod wiesa’ għal dawk li setgħu inkisbu 
kieku r-rati minimi standard tal-Unjoni 
kienu ġew osservati.”

Or. en

Emenda 91
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

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.”

imħassar

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 
jkollna inċentivi għall-attivijiet imsemmija hawn fuq biex innaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 u 
l-użu tal-enerġija, dawn m'għandhomx jiġu eżentati.

Emenda 92
Silvia-Adriana Ţicău

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 
'l isfel sa żero fuq il-prodotti tal-enerġija u 
l-elettriku użati għall-irrigazzjoni, l-
agrikoltura, l-ortikultura, xogħlijiet 
akwakulturali u fil-forestrija. Il-benefiċjarji 
għandhom ikunu soġġetti għal 
arranġamenti li jridu jwasslu għal 
effiċjenza akbar tal-enerġija 

Or. ro

Emenda 93
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 13 – punt 1 – 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.”

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, 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, safejn huma kkonċernati 
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il-fjuwils, sakemm is-sehem tas-suq 
tagħhom jibqa' inqas minn 5%.

Or. de

Emenda 94
Silvia-Adriana Ţicău

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 2030 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 biex jitnaqqsu l-livelli minimi tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2 b'paragun 
ma' dawk stabbiliti fl-Anness I

Or. ro

Emenda 95
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 18 – paragrafu 5 
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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, 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 96
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Jiddaħħal l-paragrafu 1a li ġej:
"1a. Sa mhux aktar minn sitt xhur wara l-
adozzjoni ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
prekundizzjonijiet sabiex uħud mill-Istati 
Membri, jew kollha kemm huma, jaqilbu 
minn sistema bbażata fuq il-fjuwil għat-
trasport abbord għal waħda ibbażata fuq 
il-fjuwil għat-trasport użat. Ir-rapport 
għandu jkun akkumpanjat, fejn ikun 
xieraq, minn proposti għal emendi tal-liġi 
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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 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Jiddaħħal l-paragrafu 1a li ġej:
"1a. Sa mhux aktar minn sitt xhur wara l-
adozzjoni ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
prekundizzjonijiet sabiex uħud mill-Istati 
Membri, jew kollha kemm huma, jaqilbu 
minn sistema bbażata fuq il-fjuwil għat-
trasport abbord għal waħda ibbażata 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

Emenda 98
Marita Ulvskog



PE475.896v01-00 60/69 AM\882925MT.doc

MT

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Jiżdied il-paragrafu 3 li ġej: “3.
"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 intaxxati 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

Emenda 99
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 19
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħa biex ikunu adottati l-atti 
ddelegati msemmija fl-Artikoli 2(5) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ żmien mhux iddeterminat.

1. Is-setgħa biex ikunu adottati l-atti 
ddelegati msemmija fl-Artikoli 2(5) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ ħames snin.

Or. ro

Emenda 100
Silvia-Adriana Ţicău
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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 l-impatt tal-
applikazzjoni tagħha fuq l-ekonomija tal-
Unjoni u l-benessri taċ-ċittadini Ewropej, 
fejn ikun xieraq, proposta biex tiġi 
mmodifikata.  Jekk l-analiżi tal-impatt tal-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva turi li 
modifiki għad-Direttiva huma meħtieġa, 
il-Kummissjoni għandha tressaq proposta 
għall-modifika tagħha.

Or. ro

Emenda 101
Marita Ulvskog

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
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Emenda 102
Silvia-Adriana Ţicău

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 għandu jqis l-impatt 
fuq il-prezzijiet tal-prodotti u s-servizzi u 
dwar il-faqar enerġetiku fost il-
popolazzjoni fl-Istati Membri, it-tħaddim 
kif jixraq tas-suq intern, il-valur reali tal-
livelli minimi tat-tassazzjoni u l-objettivi 
usa’ tat-Trattat

Or. ro

Emenda 103
Marita Ulvskog

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-

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 tal-
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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.

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.

Or. en

Emenda 104
Edit Herczog

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 għandu jqis it-tħaddim 
kif jixraq tas-suq intern, il-valur reali tal-
livelli minimi tat-tassazzjoni u l-objettivi 
usa’ tat-Trattat u s-suċċess tal-isforzi biex 
id-dħul tat-taxxa jintuża biex tiżdied l-
effiċjenza enerġetika tas-setturi.

Or. hu
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Emenda 105
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp 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

Ġustifikazzjoni

In-numru limitat ta' setturi u installazzjonijiet affettwati mill-allokazzjoni tal-karbonju fir-
realtà ma jiġġustifikax leġiżlazzjoni speċifika, madanakollu għandu jinżamm inventorju  
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 106
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

Proposta għal direttiva
Anness
Direttiva 2003/96/KE
Annex I – Table A – Column 2

Text proposed by the Commission Amendment

Tassazzjoni relatata mas-CO2 Tassazzjoni relatata mas-CO2 
1 ta’ Jannar 2013 1 ta’ Jannar 2013

20 €/t CO2 30 €/t CO2
20 €/t CO2 30 €/t CO2
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20 €/t CO2 30 €/t CO2
20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-objettivi tal-klima tal-UE, 30 € / tunnellata huma minimu xieraq.

Emenda 107
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Anness
Direttiva 2003/96/KE
Anness I – Tabella A – Kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tassazzjoni relatata mas-CO2 Tassazzjoni relatata mas-CO2 

1 ta’ Jannar 2013 1 ta’ Jannar 2013
20 €/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Emenda 108
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Anness
Direttiva 2003/96/KE
Anness I – Tabella A – Kolonna 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija imħassar

1 ta’ Jannar 2018
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ

Or. ro

Emenda 109
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness
Direttiva 2003/96/KE
Anness I – Tabella A – Kolonna 7

Test propost mill-Kummissjoni
Gass naturali

Kodiċi NM 
2711 11 00 u 2711 21 00

20 €/t 
CO2

1.5 €/GJ 5.5 €/GJ 9.6 €/GJ

Emenda
Gass naturali
Kodiċi NM 
2711 11 00 u 2711 21 00

20 €/t 
CO2

1.0 €/GJ 1.0 €/GJ 1.0 €/GJ

7Or. en

Emenda 110
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Anness
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Direttiva 2003/96/KE
Anness I – Tabella A – Kolonna 5 a (ġdida)
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda
Nafta għal użu 
professjonali

20 €/t CO2 8.2€/GJ 8.2€/GJ  8.2€/GJ 

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Ir-rata ta-taxxa aktar baxxa għan-nafta kummerċjali hija ekonomikament importanti għaliex 
l-ispejjeż tat-trasport jammonttaw għal parti sinifikanti tal-istruttura tal-ispejjeż tan-negozju, 
speċjalment f'pajjiżi fejn id-distanzi huma twal 

Emenda 111
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

Proposta għal direttiva
Anness
Direttiva 2003/96/KE
Anness I – Tabella B – Kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tassazzjoni relatata mas-CO2 Tassazzjoni relatata mas-CO2 
20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-objettivi tal-klima tal-UE, 30 €/t huma minimu xieraq.

Emenda 112
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal direttiva
Anness
Direttiva 2003/96/KE
Anness I – Tabella B – Kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tassazzjoni relatata mas-CO2 Tassazzjoni relatata mas-CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Emenda 113
Philippe Lamberts
f'isem il-Verts/il-Grupp ALE

Proposta għal direttiva
Anness
Direttiva 2003/96/KE
Anness I – Tabella B – Kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tassazzjoni relatata mas-CO2 Tassazzjoni relatata mas-CO2 

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-objettivi tal-klima tal-UE, 30 € / tunnellata huma minimu xieraq.
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Emenda 114
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Anness
Direttiva 2003/96/KE
Anness I – Tabella B – Kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tassazzjoni relatata mas-CO2 Tassazzjoni relatata mas-CO2 

20 €/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro


