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Suġġett: Opinjoni motivata tal-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika tal-Bulgarija dwar il-
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
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

B’konformità mal-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-
sussidjarjetà u l-proporzjonalità, il-parlamenti nazzjonali, fi żmien tmien ġimgħat mid-data 
meta jkun intbagħat l-abbozz ta’ att leġiżlattiv, jistgħu jindirizzaw lill-presidenti tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni opinjoni motivata li tesponi r-raġunijiet li għalihom 
huma jqisu li l-abbozz ikkonċernat mhux konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Skont ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali huwa 
responsabbli għall-osservanza tal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Annessa tista’ ssib, għal skopijiet ta’ informazzjoni, opinjoni motivata mill-Assemblea 
Nazzjonali tar-Repubblika tal-Bulgarja dwar il-proposta imsemmija hawn fuq.
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ANNESS

IL-WIEĦED U ERBGĦIN ASSEMBLEA NAZZJONALI
TAR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA

KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET EWROPEJ
U S-SORVELJANZA TAL-FONDI EWROPEJ

RAPPORT

dwar il-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 (СОМ (2011)169, Nru 102-00-31/1.06.2011)

I. Fil-laqgħa tiegħu tal-10 ta’ Ġunju 2011, il-Kumitat għall-Affarijiet Ewopej u s-
Sorveljanza tal-Fondi Ewropej eżamina l-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 (СОМ (2011)169) li kienet inkluża taħt il-punt 7 fil-programm ta’ ħidma 
annwali tal-Assemblea Nazzjonali rigward il-kwistjonijiet tal-UE (2010).

II. It-tassazzjoni fuq prodotti tal-enerġija u l-elettriku fl-Unjoni Ewropea hija rregolata 
mid-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KЕ, li tispeċifika l-prodotti li huma suġġetti għat-
tassazzjoni u tistabbilixxi r-rati minimi tat-taxxa li japplikaw għalihom f’konformità mat-tip 
ta’ użu tagħhom.

Ir-reviżjoni tat-trattament tat-tassazzjoni tad-diversi tipi ta’ enerġija hija maħsuba biex 
tirriforma l-istruttura u tibbilanċja r-raġunijiet li għalihom dawn jiġu intaxxati. L-għan 
huwa li jiġi eliminat it-tagħwiġ tas-suq uniku li jirriżulta mid-duplikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni eżistenti u li tiżdied l-effiċjenza tal-enerġija tal-ekonomija Ewropea.

Qed jiġi propost li r-rata minima tat-taxxa għandu jkollha żewġ komponenti separati. L-
ewwel wieħed, li għandu jiġi introdott fis-setturi kollha li attwalment ma jagħmlux parti mill-
ambitu tal-iskema tal-UE għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet, minbarra l-bijofjuwils, 
huwa marbut mal-emissjonijiet tal-karbonju li jiġġenera l-prodott tal-enerġija, u ġie stabbilit 
għal EUR 20 kull tunnellata. Il-perjodu tranżizzjonali għall-introduzzjoni ta’ dak il-
komponent fil-Bulgarija jdum sal-2020. It-tieni komponent huwa bbażat fuq il-kontenut tal-
enerġija ta’ kull tip ta’ enerġija u jistabbilixxi r-rata minima tat-taxxa għal EUR 9.6/GJ għall-
fjuwils tal-karozzi u EUR 0.15/GJ għall-fjuwils tat-tisħin.

Qed jiġi propost li l-emendi japplikaw ukoll għar-regoli eżistenti li jirregolaw l-
eżenzjoni mit-tassazzjoni, sabiex dan jaffettwa biss lill-komponent tal-enerġija tat-taxxa. Il-
komponent marbut mal-emissjonijiet tas-СO2 iġġenerati għandu jiġi eliminat biss biex 
jitneħħa r-riskju ta’ ċaqliq tal-emissjonijiet tal-karbonju. Għandha ssir dispożizzjoni biex l-
Istati Membri jneħħu gradwalment il-possibilità li jingħataw eżenzjonijiet mit-taxxa għall-
gass naturali u l-LPG, japplikaw rati kważi żero għall-prodotti tal-enerġija u l-elettriku użati 
fis-setturi agrikoli tagħhom, japplikaw rati differenti għad-diżil għal użu agrikolu mid-diżil 
għal użu mhux agrikolu u jneħħu d-dazju fuq l-elettriku meta dan ikun ikopri iktar minn 50% 
tal-ispiża tal-prodott immanifatturat.
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Fl-istess ħin, l-Istati Membri jżommu d-dritt għall-flessibilità fl-għoti tal-eżenzjoni 
sħiħa jew parzjali għal raġunijiet soċjali. Għandha ssir dispożizzjoni biex l-ebda taxxa ma tiġi 
imposta fuq l-elettriku domestiku għat-tisħin. Ġew stabbiliti perjodi tranżizzjonali estiżi 
sabiex jgħinu lill-industrija taġġusta għar-reġim fiskali l-ġdid.

Jekk tiġi adottata, id-Direttiva hija ppjanata li tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2013.

III. F’konformità mal-abbozz ta’ pożizzjoni ġenerali tar-Repubblika tal-Bulgarija li 
għandu jiġi rratifikat mill-Kunsill għall-Affarijiet Ewropej tal-Kunsill tal-Ministri tagħha, il-
Bulgarija tilqa’ l-istruttura tat-tassazzjoni l-ġdida proposta u l-introduzzjoni ta’ differenza
bejn it-taxxi tal-enerġija relatati mal-emissjonijiet tas-СO2 u li jirriżultaw mill-użu ta’ fjuwil 
partikolari, u t-taxxi tal-enerġija bbażati fuq il-kontenut tal-enerġija tal-prodotti. Din il-miżura 
hija pass meħtieġ biex tiġi ssupplimentata l-iskema tal-UE għall-iskambju ta’ kwoti tal-
emissjonijiet u lejn l-ilħuq tal-mira attwali ta’ tnaqqis ta’ 20% fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra sal-2020 meta mqabbel mal-livelli tal-1990.

Il-Bulgarija tappoġġja t-twessigħ tal-ambitu tad-Direttiva, filwaqt li tistenna li l-
Kummissjoni tieħu l-passi meħtieġa biex jiġi żgurat trattament ugwali fis-setturi kollha li 
jinsabu f’riskju ta’ ċaqliq tal-emissjonijiet tal-karbonju, liema trattament jirriżulta mill-
adozzjoni tad-Direttiva.

Il-Bulgarija tesprimi xettiċiżmu fir-rigward tal-bidla fil-livell minimu tat-tassazzjoni, 
meta wieħed jikkunsidra li l-proposta ma tirriflettix id-differenzi bejn is-sitwazzjonijiet 
agrikoli u soċjali tad-diversi Stati Membri u l-effetti li l-introduzzjoni ta’ rati ogħla ta’ 
tassazzjoni jista’ jkollha fuq il-konsumatur u l-inflazzjoni.

Il-Bulgarija hija tal-fehma li kwalunkwe bidla fil-livell minimu tat-tassazzjoni b’rabta 
maż-żewġ komponenti tal-istruttura l-ġdida proposta għandha l-ewwel tiġi eżaminata u 
approvata mill-Istati Membri b’maġġoranza assoluta.

IV. Il-proposta għal direttiva ġiet eżaminata mill-Kumitat għall-Baġit u l-Finanzi fil-
laqgħa tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011.

Il-Kumitat għall-Baġit u l-Finanzi huwa tal-fehma li l-emendi proposti se jistabbilixxu 
qafas leġiżlattiv tal-UE ċar billi jespandu l-ambitu tad-Direttiva 2003/96/KЕ u jinkludu l-
komponent relatat mal-emissjonijiet tas-СO2 fit-tassazzjoni tal-prodotti tal-enerġija.

Il-Kumitat għall-Baġit u l-Finanzi jappoġġja l-pożizzjoni tal-Bulgarija, li hija wieħed 
mill-Istati Membri li se jagħmel użu mill-perjodu tranżizzjonali estiż, li jintemm fl-2020 u li 
matulu mhija se tiġi imponuta l-ebda taxxa fuq il-komponent relatat mas-СO2 tal-fjuwils użati 
għall-iskopijiet stipulati fl-Artikoli 8 u 9 tad-Direttiva attwali.

Il-Kumitat għall-Baġit u l-Finanzi huwa tal-fehma li, b’mod ġenerali, il-proposta għal 
direttiva tikkonforma mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, iżda li r-regoli relatati mal-introduzzjoni 
tar-rati minimi proposti tat-tassazzjoni jagħtu lok għal tħassib f’dan ir-rigward. Fir-rigward 
tal-prinċipju tal-proporzjonalità, huwa ma jqisx li l-proposta għal direttiva tmur lil hinn minn 
dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi deskritti, iżda jħoss li għandha titħejja 
evalwazzjoni addizzjonali biex jiġi evalwat il-piż amministrattiv u finanzjarju addizzjonali li 
din se toħloq.
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Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kumitat għall-Baġit u l-Finanzi jappoġġja l-
proposta tal-espansjoni tal-ambitu tad-direttiva u tal-inklużjoni tat-8 taxxi fuq il-prodotti tal-
enerġija fil-komponent relatat mal-emissjonijiet tas-CO2, iżda ma jappoġġjax l-emendi li 
jirrigwardaw l-introduzzjoni tar-rati minimi proposti tat-tassazzjoni jew il-proposta biex dawn 
jiġu aġġornati kull tliet snin, f’konformità mal-bidliet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-
konsumatur.

V. Wara d-dibattitu li sar fl-10 ta’ Ġunju 2011 dwar il-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 (СОМ (2011)169) tat-13 ta’ April 2011, l-
Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika tal-Bulgarija ħarġet, permezz tal-Kumitat għall-
Affarijiet Ewropej u s-Sorveljanza tal-Fondi Ewropej, l-opinjoni motivata li ġejja, li għandha 
tintbagħat lill-istituzzjonijiet Ewropej:

1. Fil-kunsiderazzjoni tal-kwistjonijiet attwali fuq l-aġenda Ewropea rigward il-
ġestjoni ekonomika l-ġdida tal-UE u tas-suq uniku, u l-miżuri koordinati biex jikkontrobattu 
l-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika dinjija, il-Kumitat għall-Affarijiet Ewropej u s-
Sorveljanza tal-Fondi Ewropej stqarr l-opinjoni tiegħu diversi drabi fir-rigward tat-tmexxija 
ta’ politika tat-tassazzjoni komuni fil-livell tal-UE, li hija li għandha tingħata attenzjoni 
biex jiġi żgurat li kwalunkwe bidla potenzjali ma taffettwax b’mod negattiv il-
prevedibilità, l-istabilità jew il-kompetittività tal-ambjent ekonomiku;

2. Il-Kumitat għall-Affarijiet Ewropej u s-Sorveljanza tal-Fondi Ewropej huwa tal-
fehma li l-emendi proposti se jistabbilixxu qafas leġiżlattiv tal-UE ċar billi jespandu l-ambitu 
tad-Direttiva 2003/96/KЕ u jinkludu l-komponent relatat mal-emissjonijiet tas-СO2 fit-
tassazzjoni tal-prodotti tal-enerġija.

3. Il-Kumitat għall-Affarijiet Ewropej u s-Sorveljanza tal-Fondi Ewropej iħoss li 
għandha tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li l-Bulgarija hija wieħed mill-Istati Membri li se 
jagħmel użu mill-perjodu tranżizzjonali estiż, li jintemm fl-2020 u li matulu mhux se jiġi 
intaxxat il-komponent relatat mas-СO2 (għall-Istati Membri l-oħra, id-Direttiva se tibda 
tapplika minn Jannar 2013);

4. Il-Kumitat għall-Affarijiet Ewropej u s-Sorveljanza tal-Fondi Ewropej huwa tal-
fehma li l-emendi proposti għad-direttiva jistgħu jżidu b’mod konsiderevoli r-riskju ta’ 
Ewropa b’żewġ veloċitajiet u ta’ differenzi saħansitra ikbar bejn l-Istati Membri aktar 
avvanzati u l-Istati Membri l-ġodda (minkejja l-perjodu tranżizzjonali sal-2020):

5. Il-Kumitat għall-Affarijiet Ewropej u s-Sorveljanza tal-Fondi Ewropej huwa tal-
fehma li l-proposta għal direttiva tippreżenta sfida għall-kompetittività tal-ekonomija 
Ewropea fil-konfront ta’ ekonomiji oħra u fix-xena dinjija;

6. Wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva mill-perspettiva tas-sussidjarjetà u 
l-proporzjonalità, il-Kumitat għall-Affarijiet Ewropej u s-Sorveljanza tal-Fondi Ewropej
esprima l-pożizzjoni li ġejja:

Rigward il-prinċipju tas-sussidjarjetà:
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Għalkemm uħud mid-dispożizzjonijiet tal-proposta għal direttiva jikkonformaw mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà, id-dispożizzjonijiet relatati mal-introduzzjoni tar-rati minimi 
proposti tat-tassazzjoni jiksru dak il-prinċipju. Il-Kumitat għall-Affarijiet Ewropej u s-
Sorveljanza tal-Fondi Ewropej jinnota l-effetti negattivi potenzjali li ġejjin fuq l-
ekonomija tal-Bulgarija:

1) tnaqqis fil-kompetittività tal-ekonomija tal-Bulgarija minħabba l-intensità għolja 
tal-enerġija tagħha u d-dipendenza tagħha fuq prodotti tal-enerġija tradizzjonali;

2) pressjoni inflazzjonarja potenzjali u żieda fl-Indiċi tal-Prezz tal-Konsumatur li 
tirrifletti prezzijiet ogħla għall-konsumaturi finali;

3) l-introduzzjoni tar-rati minimi tista’ titqies ukoll li timponi sfida għall-politika 
tat-tassazzjoni nazzjonali tar-Repubblika tal-Bulgarija.

Rigward il-prinċipju tal-proporzjonalità:

Il-proposta għal direttiva, bi prinċipju, ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħqu l-objettivi deskritti, iżda għandha titħejja evalwazzjoni addizzjonali tal-piż 
amministrattiv u finanzjarju li se toħloq. Barra minn hekk:

1. L-istima tal-miżuri proposti mill-Kummissjoni Ewropea mhijiex eżawrjenti 
biżżejjed u ma tipprovdix ġustifikazzjoni biżżejjed għall-emendi potenzjali kollha;

2. Hemm riskju li l-istat ikollu jassumi rwol dejjem iktar ridistributtiv fir-rigward 
tal-baġit, ħaġa li tmur kontra l-prijoritajiet strateġiċi tal-Bulgarija;

3. Huwa improbabbli li l-intrapriżi Bulgari jkollhom ir-riżorsi jew il-kapaċità
biex ilaħħqu mal-Istati Membri l-qodma fil-qasam tal-effiċjenza tal-enerġija fit-terminu 
medju.

Dan ir-rapport u l-opinjonijiet relatati miegħu ġew adottati b’mod unanimu b’9 
voti kontra 0.

MONIKA PANAYOTOVA

PRESIDENT TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET 
EWROPEJ U S-SORVELJANZA TAL-FONDI 
EWROPEJ


