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AVVIŻ LILL-MEMBRI
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Suġġett: Opinjoni motivata mill-Cortes Generales tar-Renju ta’ Spanja 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 tal-Cortes Generales 
tar-Renju ta’ Spanja dwar il-proposta msemmija hawn fuq.
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ANNESS

OPINJONI 1/2011 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-UNJONI EWROPEA DWAR 
L-APPLIKAZZJONI TAL-PRINĊIPJU TAS-SUSSIDJARJETÀ U L-
PROPORZJONALITÀ MILL-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) 169 FINALI] [2011/0092 (CNS)| {SEC (2011) 409 FINALI} 
{SEC (2011) 410 FINALI}

SFOND

A. Il-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, 
mehmuż mat-Trattat ta’ Lisbona tal-2007, li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Diċembru 2009, 
stabbilixxa proċedura ta’ kontroll mill-parlamenti nazzjonali dwar il-konformità tal-inizjattivi 
leġiżlattivi Ewropej mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Dan il-Protokoll ġie implimentat fi Spanja 
bil-Liġi 24/2009, tat-22 ta’ Diċembru, li temenda l-Liġi 8/1994, tad-19 ta’ Mejju. B’mod 
partikolari, l-Artikoli l-ġodda 3 j), 5 u 6 tal-Liġi 8/1994 huma l-bażi legali ta’ din l-opinjoni.

B. 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 ġiet approvata 
mill-Kummissjoni Ewropea u ntbagħtet lill-parlamenti nazzjonali, li għandhom perjodu ta’ 
tmien ġimgħat biex jivverifikaw il-kontroll tas-sussidjarjetà tal-inizjattiva, liema perjodu 
jagħlaq fl-14 ta’ Ġunju 2011.

C. Il-Bureau u l-Kelliema tal-Kumitat Konġunt għall-Unjoni Ewropea, fl-10 ta’ Mejju 2011, 
ftehmu li jitwettaq l-eżami tal-inizjattiva Ewropea msemmija u ħatru bħala rapporteur lis-
Senatur Dr Eva Parera Escrichs u talbu lill-Gvern jipprovdi r-rapport previst fl-Artikolu 3 j) 
tal-Liġi 8/1994.

D. Wasal ir-rapport imfassal mill-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi u mibgħut mis-
Segretarjat tal-Istat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u Parlamentari u anki miktub mill-
Parlament Bask u mill-Parlament tal-Gżejjer Kanarji. Fir-rapporti tal-parlamenti awtonomi 
ma jinxteħetx dubju fuq ir-rispett tal-prinċipju tas-sussidjarjetà mill-inizjattiva Ewropea 
eżaminata. Fir-rapport imfassal mill-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi jiġi espress id-
dispjaċir għan-nuqqas ta’ studju ta’ analiżi tal-impatt.

E. Il-Kumitat Konġunt għall-Unjoni Ewropea, fil-laqgħa tiegħu li saret fl-14 ta’ Ġunju 2011,
approva dan

OPINJONI

1.– L-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea jindika li “l-eżerċizzju ta’ dawn il-kompetenzi 
huwa regolat mill-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità”. Il-paragrafu 3 tal-Artikolu 
msemmi jispeċifika li “skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Unjoni għandha taġixxi biss jekk 
u sa fejn, l-objettivi tal-azzjoni prevista ma jkunux jistgħu jinkisbu biżżejjed mill-Istati 
Membri, la fil-livell ċentrali u lanqas fil-livell reġjonali u lokali, iżda jkunu jistgħu, minħabba 
l-iskala jew l-effetti tal-azzjoni prevista, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni”. Il-Protokoll dwar 
l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, mehmuż mat-Trattat ta’
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Lisbona 2007, jagħti d-dettalji tal-għan, il-proċedura u l-effetti tal-kontroll tas-sussidjarjetà li 
minn issa għandhom jibdew iwettqu l-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri (Artikoli 5.3 u
12 b) tat-TUE).

2.– Il-bażi legali tal-proposta leġiżlattiva analizzata tinsab fl-Artikolu 113 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li skontu, “il-Kunsill, li jaġixxi unanimament skont il-
proċedura leġiżlattiva speċjali u wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew u l-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali, għandu jadotta dispożizzjonijiet għall-armonizzazzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
li tittratta dwar taxxi fuq it-turnover, dazji tas-sisa u forom oħra ta’ tassazzjoni indiretta daqs 
kemm din l-armonizzazzjoni tkun neċessarja sabiex tiżgura l-istabbiliment u l-operazzjoni tas-
suq intern u tevita d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni”.

3.– Id-Direttiva 2003/96/KE, tas-27 ta’ Ottubru 2003, li tirriforma l-istruttura tal-Komunità 
dwar tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku (“ETD”) tirregola diversi aspetti ewlenin 
tat-tassazzjoni tal-enerġija fil-livell tal-UE. Madankollu, mill-2003, il-qafas politiku li kienet 
ibbażata fuqu nbidel radikalment, ladarba fl-oqsma tal-enerġija u t-tibdil fil-klima ġew definiti 
objettivi politiċi konkreti u ambizzjużi għall-perjodu sal-2020. Għaldaqstant, il-proposta 
għandha l-intenzjoni li tnissel l-addattamenti meħtieġa ta’ wħud mid-dispożizzjonijiet bażiċi 
tal-ETD tal-2003, u tiżgura grad ogħla ta’ konsistenza fil-mod kif it-taxxi fuq l-enerġija 
jikkontribwixxu għall-objettivi ta’ konsum inqas u aktar nadif tal-enerġija fl-UE.

Skont il-Kunsill, l-abbozz attwali tal-ETD jimponi ċerti problemi li soluzzjoni għalihom 
mistennija tinstab bl-approvazzjoni tal-proposta li qed tiġi analizzata. B’mod speċifiku, il-
proposta analizzata tiddikjara li timmira li tilħaq l-objettivi li ġejjin: 1) li jkun żgurat 
trattament konsistenti tas-sorsi tal-enerġija fi ħdan l-ETD sabiex ikunu pprovduti 
kundizzjonijiet ekwi ġenwini bejn il-konsumaturi tal-enerġija, indipendentement mis-sors tal-
enerġija użat; 2) li jkun ipprovdut qafas adattat għat-tassazzjoni tal-enerġiji rinnovabbli, u 3) 
li jkun ipprovdut qafas għall-użu tat-tassazzjoni tas-CO2 biex ikun ikkumplimentat is-sinjal 
tal-prezz tal-karbonju stabbilit mill-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta’ Emissjonijiet (ETS)
waqt li jkunu evitati duplikazzjonijiet bejn iż-żewġ strumenti.

4.- Il-proposta taqa’ fil-kompetenza kondiviża tal-Unjoni u l-Istati Membri u, għaldaqstant, 
japplika l-prinċipju tas-sussidjarjetà. Madankollu, il-proposta li qed neżaminaw ma tinkludix 
l-imsejħa “dikjarazzjoni tas-sussidjarjetà” li jirreferi għaliha l-Artikolu 5 tal-Protokoll (Nru 2) 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Għaldaqstant, ma 
setgħux isiru magħrufin b’mod dettaljat l-argumenti dettaljati li bihom l-awtoritajiet 
Komunitarji li jilleġiżlaw jaħsbu li l-proposta tirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà, jiġifieri, 
ir-raġjunijiet li għalihom iqisu li huwa ġġustifikat li l-objettivi segwiti minn din il-proposta 
jistgħu jintlaħqu aħjar bl-azzjoni Komunitarja minflok bl-intervent uniku ta’ Stati Membri
diversi. Barra minn hekk, lanqas ma jiġu pprovduti indikaturi kwalitattivi jew kwantitattivi, u 
lanqas ma jiġu indikati l-piżijiet amministrattivi jew finanzjarji li jirriżultaw mill-proposta.

B’hekk, il-proposta targumenta biss li “ir-reviżjoni tal-ETD u ż-żmien meta din isseħħ jeħtieġ 
li jitqiesu fl-ambitu usa’ tal-aġenda tal-UE dwar l-enerġija u t-tibdil fil-klima”, minħabba li “l-
UE qiegħda attwalment tistabbilixxi l-qafas tal-leġiżlazzjoni sabiex ikunu jistgħu jinkisbu l-
miri ambizzjużi tal-2020”. U fuq il-bażi ta’ dawn l-argumenti, il-proposta tikkonkludi li “l-
objettiv biex l-ETD tinġieb f’konformità aktar mill-qrib mal-objettivi u l-miri jista’ jkun 
implimentat biss permezz ta’ att adottat mill-Unjoni, li jemenda l-ETD”.
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Min-naħa tiegħu, il-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi ħareġ rapport b’rabta mal-proposta 
għal direttiva li qed nanalizzaw u fih jindika dan li ġej:

Il-miżuri maħsuba biex ir-rati nazzjonali applikati għal ċerti tipi ta’ prodotti jkunu ugwali se 
jillimitaw l-fakultà li jitħeġġeġ l-użu ta’ ċerti prodotti. L-istudju ta’ analiżi tal-impatt li 
jakkumpanja l-proposta jispjega r-raġunijiet li għalihom id-differenzi fir-rati nazzjonali bejn 
il-petrol u d-diżil qed jikkawżaw problemi partikolari. Madankollu, din l-analiżi ma ġietx 
estiża biex tkopri l-bqija tal-prodotti użati bħala fjuwils tal-karozzi u lanqas fir-rigward ta’ 
tipi oħra ta’ prodotti. Mingħajr din l-analiżi, mhuwiex possibbli li jiġi vvalutat jekk l-obbligu 
relatat mar-rati nazzjonali huwiex iġġustifikat mill-perspettiva tas-sussidjarjetà.

Għaldaqstant, in-nuqqas ta’ ġustifikazzjoni indikat ifixkel lill-Kumitat Konġunt għall-Unjoni 
Ewropea milli jagħmel akkużi fir-rigward ta’ din il-proposta mill-perspettiva ta’ nuqqas ta’ 
konformità eventwali mal-prinċipju tas-sussidjarjetà fir-rigward tal-intervent tal-UE.
Dan il-Kumitat Konġunt jaħseb li l-Kummissjoni Ewropea għandha tiġġustifika r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw il-fatt li l-Unjoni Ewropea teżerċita l-kompetenza kondiviża. Sakemm ma tiġix 
ipprovduta din il-ġustifikazzjoni, il-Kumitat Konġunt ma jistax jinforma b’mod pożittiv dwar 
il-konformità tal-inizjattiva mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

KONKLUŻJONI

Għar-raġunijiet mogħtija, il-Kumitat Konġunt għall-Unjoni Ewropea jqis li, b’rabta 
mal-proposta tagħha 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, il-Kummissjoni Ewropea qed tikser dak li hemm stipulat fl-Artikolu 5 tal-
Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, li jitlob 
li l-abbozzi ta’ atti leġiżlattivi jkollhom magħhom dikjarazzjoni li tippermetti li jiġu 
vvalutati l-elementi li jippermettu l-valutazzjoni tar-rispett tal-prinċipji tas-sussidjarjetà 
u proporzjonalità.

Ladarba din id-dokumentazzjoni hija essenzjali biex tiġi vvalutata l-konformità mal-
prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, in-nuqqas tagħha jfisser li dan il-Kumitat 
Konġunt m’għandux raġunijiet biex iqis li l-Kummissjoni Ewropea tirrispetta l-
prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità b’rabta mal-proposta tagħha 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.


