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Suġġett: Petizzjoni 1177/2011, imressqa minn Stefan Höschele, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar taxxa fuq il-karbonju

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa favur taxxa fuq l-emissjonijiet ta’ CO2. Huwa jemmen li taxxa bħal din 
tista’ sservi bħala inċentiv biex jitnaqqsu l-emissjonijiet. Id-dħul mit-taxxa jista’ jintuża biex 
jiġu ffinanzjati miżuri sabiex jitnaqqsu saħansitra aktar l-emissjonijiet ta’ CO2. Il-petizzjonant 
jemmen li l-ġenerazzjonijiet tal-futur m’għandhomx ikollhom iħallsu għall-impatt tal-
emissjonijiet. Peress li t-tniġġis huwa problema internazzjonali, l-Unjoni Ewropea għandha 
tassumi responsabbiltà f’dan il-qasam u tintroduċi miżuri.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Il-Kummissjoni Ewropea trodd ħajr lill-petizzjonant talli qasam l-ideat tiegħu dwar l-
introduzzjoni ta’ taxxa fuq is-CO2  fl-UE bħala inċentiv għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ CO2.

Il-Kummissjoni Ewropea tipperċepixxi li tassazzjoni bbażata fuq l-emissjonijiet ta’ CO2, 
minħabba l-effett ta’ inċentiv li għandha, jista’ jkollha rwol importanti fil-politiki tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-kisba tat-tnaqqis tal-emissjonijiet stabbiliti fil-livell tal-UE sa mill-
2007. Huwa importanti li s-suq intern ikompli jiffunzjona tajjeb f’dan il-kuntest. Barra minn 
hekk, fil-konklużjonijiet tiegħu ta’ Marzu 2008, il-Kunsill Ewropew talab li d-Direttiva dwar 
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it-Tassazzjoni tal-Enerġija1 tiġi allinjata aktar mill-qrib mal-objettivi tal-UE dwar l-enerġija u 
t-tibdil fil-klima2. F’dan l-isfond, il-Kummissjoni ressqet proposta għal emenda tal-
imsemmija Direttiva3.

It-test tal-proposta u l-informazzjoni dwarha huma disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-
Kummissjoni f’dan l-indirizz:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index
_en.htm

Il-proposta taqsam it-tassazzjoni f’żewġ elementi – waħda bbażata fuq l-emissjonijiet ta’ CO2
ta’ kull prodott tal-enerġija u oħra bbażata fuq il-kontenut tal-enerġija tagħhom – u 
tistabbilixxi livelli minimi ta’ tassazzjoni għaż-żewġ elementi li l-Istati Membri għandhom 
jirrispettaw. Jekk tiġi adottata sistema bħal din, għandha tipprovdi preċiżament it-tip ta’ 
inċentiv għat-tnaqqis tal-emissjonijiet (u l-iffrankar tal-enerġija) li għandu f’moħħu l-
petizzjonant.

Għandu jiġi nnutat madankollu li l-adozzjoni ta’ Direttiva li temenda bħal dik proposta mill-
Kummissjoni teħtieġ vot unanimu mill-Kunsill tal-UE, fejn bħalissa għaddejjin id-
diskussjonijiet. 

Fl-aħħar nett, fir-rigward ta’ regoli possibbli dwar l-allokazzjoni tad-dħul mit-taxxa, dawn 
mhumiex neċessarji sabiex jintlaħqu l-objettivi msemmija hawn fuq. Għalhekk, l-ebda regoli 
ta’ dan it-tip ma ġew proposti mill-Kummissjoni (u lanqas ma jinsabu fid-Direttiva eżistenti). 
Għalhekk din għandha tibqa’ materja f’idejn kull Stat Membru li jiddeċiedi dwar il-mod li bih 
jalloka d-dħul tiegħu mit-taxxa. Stat Membru jista’ jiddeċiedi pereżempju li jirristruttura u 
jimmodernizza s-sistema tat-taxxa billi juża l-introjtu mit-taxxa tal-enerġija biex inaqqas it-
taxxi fuq ix-xogħol jew biex jinkoraġġixxi mġiba li tikkontribwixxi għal ħarsien akbar tal-
ambjent4.

Konklużjoni
Il-Kummissjoni diġà pproponiet emenda għal-liġi tal-UE li, jekk tiġi adottata, se tintroduċi 
taxxa fuq is-CO2 kif issuġġerit fil-petizzjoni.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta' Ottubru 2003 li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar 
tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku (ĠU L 283, 31.10.2003, p. 51).–70).
2 Kunsill Ewropew tat-13-14 ta’ Marzu 2008, il-Konklużjonijiet tal-Presidenza (7652/1/08 rev. 1, 20/05/2008).
3  COM(2011) 169 finali tat-13.4.2011.
4 Għażliet bħal dawn naturalment għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mal-liġi tal-UE, inklużi d-
dispożizzjonijiet tagħha dwar l-għajnuna mill-Istat.


