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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-objettiv ġenerali tal-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/96/KE 
li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta' Enerġija u elettriku 
(ETD) huwa li jkun ristrutturat il-mod li bih tiġi intaxxata l-enerġija biex jappoġġa l-objettiv 
tal-bidla għal ekonomija b'użu baxx tal-karbonju u effiċjenti fl-użu tal-enerġija u biex jiġu 
evitati l-problemi għas-Suq Intern. L-għan tal-proposta huwa li tiżgura t-trattament konsistenti 
tas-sorsi tal-enerġija, tipprovdi u tadatta l-qafas għat-tassazzjoni tal-enerġiji rinovabbli u 
tipprovdi l-qafas għall-użu tat-tassazzjoni tas-CO2.

Għal dan il-għan, l-ETD riveduta tipproponi li r-rata minima tat- tassazzjoni fuq il-prodotti 
tal-enerġija tinqasam f'żewġ partijiet: 

1. It-tassazzjoni relatata mas-CO2, abbażi tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-prodott tal-enerġija, 
iffissata għal-livell ta' 20 euro għal kull tunnellata ta' CO2;

2. It-tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-enerġija, abbażi tal-kontenut tal-enerġija mkejjel f'GJ, 
indipendentement mill-prodott tal-enerġija

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur:

Ir-Rapporteur tal-ITRE jilqa' bħala prinċipju l-objettivi ġenerali tar-reviżjoni proposta tal-
ETD, partikolarment l-għan li d-Direttiva tkun aktar konformi mal-objettivi tal-enerġija u tat-
tibdil fil-klima tal-UE. Madankollu, r-rapporteur huwa mħasseb dwar l-effett possibbli tal-
proposta għad-diskrezzjoni tal-Istati Membri li jagħżlu t-taħlita tal-enerġija tagħhom skont id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Liżbona.  Il-proposta se jkollha konsegwenzi konsiderevoli fuq 
l-awtonomija tar-reġimi fiskali tal-enerġija tal-Istati Membri, u fuq in-negozji li joperaw fis-
suq tal-enerġija. B'hekk l-azzjoni fil-livell tal-UE għandha tkun ġustifikata fid-dettall u 
għandha tkun konsistenti mal-bażi legali proposta. 

Ir-rapporteur jenfasizza li l-valutazzjoni tal-impatt ma tinkludix "dikjarazzjoni dettaljata" 
sabiex tiffaċilita l-konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà (u tal-proporzjonalità), kif huwa 
meħtieġ skont l-Artikolu 5 tal-Protokoll (Nru 2).  Filwaqt li l-proposta taqa' taħt il-
kompetenza tal-Unjoni u tal-Istat Membru, ir-rapporteur jinnota li r-reviżjoni proposta tal-
ETD mhijiex limitata fl-aspetti tagħhha kollha għal dak li  huwa neċessarju sabiex jinkisbu l-
objettivi, u f'kull każ, id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu kemm jista' jkun qrib taċ-ċittadin 
tal-UE. It-tbegħid minn din il-preżunzjoni m'għandux jitqies bħala xi ħaġa garantita iżda 
għandu jiġi ġustifikat b'dettall u kjarifika biżżejjed, sabiex iċ-ċittadini tal-UE jkunu jistgħu' 
jifhmu r-raġunijiet kwalitattivi u kwantitattivi li jwasslu għall-konklużjoni li l-azzjoni tal-UE 
hija meħtieġa. 

Ir-rapporteur jinsab ukoll imħasseb dwar xi impatti ekonomiċi u soċjo-ekonomiċi tar-reviżjoni 
proposta tal-ETD:

Ir-rapporteur jenfasizza l-ewwel nett, li l-miżuri relatati mar-reviżjoni tal-ETD attwali 
imisshom ġew analizzati fid-dettall fir-rigward tal-impatt fuq l-ekonomiji individwali tal-Istati 
Membri u t-tieni nett, l-ETD riveduta missha proponiet soluzzjonijiet flessibbli u realistiċi li 
jkunu adegwati għal dawn l-ekonomiji individwali. Ir-rapporteur ifakkar ukoll li jeħtieġ ikun 
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hemm perjodi ta' tranżizzjoni realistiċi.

Ir-rapporteur jiddispjaċih li l-proposta tal-Kummissjoni ma nkludietx l-politika industrijali 
b'mod suffiċjenti fil-proposta tagħha. Ir-reviżjoni tal-ETD tipprovdi għal taxxa komuni tal-
enerġija abbażi tal-kontenut tal-enerġija tal-fjuwils, li teħtieġ tibdiliet importanti fil-livell tat-
tassazzjoni ta' sorsi differenti fil-maġġoranza tal-Istati Membri. Huwa importanti li l-impatt 
fuq l-industriji u s-setturi kummerċjali kollha jiġu valutati sabiex tiġi żgurata l-kompetittività 
Ewropea. Ir-reviżjoni tal-ETD m'għandhiex twassal għal tfixkil tas-suq wara t-telf tal-impjieg. 
Minbarra dan, għandha tiġi żgurata l-koerenza ma' oqsma oħra tal-politika. 

Ir-rati minimi ġew iffissati l-aħħar fl-2003 u r-rapporteur jaċċetta li jkun tajjeb jekk dawn jiġu 
riveduti biex tittieħed inkunsiderazzjoni l-inflazzjoni akkumulata u l-ħtieġa li jiġi żgurat li 
dawn ikomplu jipprovdu qafas effikaċi tas-suq uniku li jieħu wkoll inkunsiderazzjoni l-impatt 
ambjentali ta' fjuwils differenti.   Madanakollu, ir-rapporteur innota li l-indiċjar awtomatiku 
tar-rati minimi jneħħi l-kontroll tal-Istat Membru fuq il-livell tar-rati minimi futuri tal-UE. Ir-
rapporteur jibża' wkoll li l-implimentazzjoni tad-direttiva kif proposta mill-Kummissjoni 
Ewropea, tirriżulta f'żieda fil-prezzijiet, pereżempju, tal-faħam, tal-gass naturali, taż-żejt tat-
tisħin, u tad-diżil u jkollha impatt soċjali negattiv dirett minħabba ż-żieda fil-prezzijiet tat-
tisħin u tal-prodotti fabbrikati li jridu jitħallsu mill-utenti finali.   L-aġġustament awtomatiku 
tat-taxxa ġenerali tal-konsum tal-enerġija jista' jesponi l-konumatur finali għal piżijiet mhux 
raġonevoli u sproporzjonati. Ir-rapporteur ifakkar li l-prezzijiet tal-fjuwils diġà għolew ħafna 
fl-aħħar snin. 

Ir-rapporteur jibża' li l-flessibilità limitata li titħalla lill-Istati Membri fir-reviżjoni proposta 
tal-ETD twassal għal żjieda fl-ispejjeż tal-enerġija u tal-fjuwil f'setturi bħall-agrikoltura, l-
ortikoltura u l-pixxikoltura kif ukoll għall-forestrija.

Ir-rapporteur isostni li l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddeterminaw l-istruttura tat-
taxxi nazzjonali tagħhom kif ukoll ir-relattivitajiet bejn ir-rati fiskali nazzjonali għall-prodotti 
tal-enerġija. Ir-rapporteur ifakkar li l-kwalità tal-arja Ewropea u l-leġiżlazzjoni tas-CO2 kienu 
jeħtieġu investimenti kbar u għalhekk pereżempju t-tassazzjoni differenti tad-diżil u tal-petrol 
għandha tibqa' tagħti inċentiva fiskali lid-diżil, peress li dan huwa aktar effiċjenti fl-użu tal-
enerġija u għandu teknoloġija li tiffranka aktar is-CO2 mill-petrol, u t-taxxa tad-diżil 
m'għandhiex tkun ogħla mit-taxxa fuq il-petrol.  

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ekonomija u l-
Affarijiet Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) Fl-interess tan-newtralità fiskali, 
għandhom japplikaw il-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 
ekwivalenti ta’ tassazzjoni nazzjonali fuq 
il-prodotti kollha kkonċernati. Meta jkun 
meħtieġ, għandhom jiġu previsti perjodi ta' 
transizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddeterminaw l-istruttura tat-taxxi nazzjonali 
tagħhom, kif ukoll ir-relattivitajiet bejn ir-rati nazzjonali tat-taxxa fuq il-prodotti tal-enerġija.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
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 

imħassar
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jipprevedi l-ewwel passi ta’ allinjament 
gradwali għal livell minimu ta’ tassazzjoni 
applikabbli għall-petrol. Huwa meħtieġ li 
dan l-allinjament jitlesta u gradwalment 
ikun hemm ċaqliq għal sitwazzjoni fejn 
in-nafta u l-petrol ikunu intaxxati f’livell 
ugwali.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Artikolu 15(3) tad-
Direttiva 2003/96/KE jippermetti lill-Istati 
Membri japplikaw għax-xogħlijiet tal-
agrikoltura, l-ortikoltura u l-pixxikoltura 
kif ukoll għall-forestrija mhux biss id-
dispożizzjoijiet ġenerali applikabbli għan-
negozji iżda wkoll livell ta’ tassazzjoni li 
jinżel għal żero. Eżami ta’ dik l-għażla 
wera li safejn hija kkonċernata t-
tassazzjoni tal-konsum ġenerali tal-
enerġija, iż-żamma tagħha tkun kontra l-
objettivi tal-politika usa’ tal-Unjoni 
sakemm ma tkunx marbuta ma’ 
kontraparti li tiżgura l-avvanzi fil-qasam 
tal-effiċjenza tal-enerġija. Fir-rigward tat-
tassazzjoni relatata mas-CO2 it-trattament 
tas-setturi kkonċernati għandu jkun 
allinjat mar-regoli li japplikaw għas-
setturi industrijali. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 15(3) għandu jinżamm u l-Istati Membri għandhom ikunu permessi li jżommu livell 
massimu ta' flessibilità fl-istabbiliment tal-livelli ta' tassazzjoni tal-prodotti tal-enerġija li 
huma jikkunsidraw l-aħjar biex jadattaw għall-karatteristiċi partikolari tal-agrikoltura 
tagħhom.
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Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
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 ta’ tassazzjoni huma stabbiliti fl-
Anness I fir-rigward ta’ użu speċifiku, 
livelli ekwivalenti ta’ tassazzjoni huma 
stabbiliti għal prodotti li jintużaw għal dak 
l-użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Premessa 12.

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-Premessa 12.

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indiċjar awtomatiku tar-rati minimi jneħħi l-kontroll tal-Istat Membru fuq il-livell tar-rati 
minimi futuri tal-UE.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
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 

imħassar
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inqas minn 0.5%, ma jseħħ l-ebda 
addattament.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indiċjar awtomatiku tar-rati minimi jneħħi l-kontroll tal-Istat Membru fuq il-livell tar-rati 
minimi futuri tal-UE.

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istat Membru għandu jżomm il-kontroll fuq il-livell tar-rati minimi futuri tal-UE.

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
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 

1. 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-
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stipulat fl-Anness I, Tabella B. prodotti użati bħala fjuwils tal-karozzi 
għall-finijiet stipulati fil-paragrafu 2 ta' dan 
l-Artikolu.

Or. en

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'seħħ mill-1 ta' Jannar 2013, il-livelli 
minimi ta' tassazzjoni applikabbli għall-
karburanti li jsaħħnu għandhom jiġu 
ffissati skont Annex I Tabella C.

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-karburanti li 
jsaħħnu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 8 – paragrafu 1

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 8 – paragrafu 1

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
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.
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'l isfel sa żero fuq il-prodotti tal-enerġija u 
l-elettriku użati għall-agrikoltura, l-
ortikultura, xogħlijiet akwakulturali u fil-
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-futur, l-Istati Membri għandhom jiġu permessi wkoll japplikaw livell ta' tassazzjoni 'l isfel 
sa żero fuq ix-xogħlijiet tal-agrikoltura, l-ortikoltura u l-pixxikoltura kif ukoll għall-forestrija.


