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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

I. Il-proposta tal-Kummissjoni

Id-Direttiva dwar it-Tassazzjoni tal-Enerġija (ETD) tiffissa rati minimi għat-tassazzjoni fuq 
prodotti tal-enerġija użati bħala fjuwil tal-magni, fjuwils għat-tisħin, u għall-elettriku. Ir-rati 
minimi ġeneralment japplikaw għall-volum tal-prodott tal-enerġija kkunsmat. Il-Kummissjoni 
tħoss li din is-sistema għandha għadd ta' effetti negattivi, fosthom li toħloq inċentivi li jmorru 
kontra l-għanijiet tal-UE li jirrigwardaw it-tibdil fil-klima jew li jgħawġu s-suq intern.

Bil-proposta tagħha għal reviżjoni, il-Kummissjoni għandha l-għan li tirrimedja dawn l-effetti 
negattivi. Waħda mill-ideat ewlenin tagħha hija struttura ġdida ta' tassazzjoni fuq l-enerġija 
billi taqsam ir-rata minima ta' tassazzjoni fuq il-prodotti tal-enerġija f'żewġ partijiet:
1) Waħda bbażata fuq l-emissjonijiet tas-CO2 tal-prodott tal-enerġija. It-tassazzjoni tas-CO2
tkun żero għas-sorsi kollha tal-enerġija li attwalment, jew fil-futur, huma jew ikunu 
rikonoxxuti bħala ħielsa mis-CO2.
2) L-oħra bbażata fuq il-kontenut tel-enerġija għal kull Gigajoule, irrispettivament mill-
prodott tal enerġija, biex jingħata inċentiv biex tiġi ffrankata l-enerġija.

Fl-istess ħin, il-proposta għandha l-għan li tagħmel l-ETD aktar konsistenti ma' politiki oħra 
tal-UE, bħall-Iskema ta' Skambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE (ETS). F'dan ir-rigward 
il-Kummissjoni tipproponi li t-taxxa relatata mas-CO2 ma tiġix applikata għall-
installazzjonijiet suġġetti għall-ETS, jiġifieri inkluża l-avjazzjoni.

Diversi aspetti ulterjuri tal-proposta jirrigwardaw il-politika tat-trasport, bħal:
- It-tneħħija tal-possibilità li l-Istati Membri jagħmlu differenza fit-trattament ta' taxxa bejn l-
użu kummerċjali u non-kummerċjali tan-nafta bħala fjuwil tal-magni;
- It-tneħħija tal-possibilità li tiġi applikata rata aktar baxxa ta' tassazzjoni fuq il-konsum 
enerġetiku ġenerali għat-taxis, peress li m'għadhiex kompatibbli mal-objettiv tal-politiki li 
jippromwovu l-fjuwils alternattivi, trasportaturi tal-enerġija alternattivi u l-użu ta' vetturi aktar 
'nodfa' fit-trasport urban;
- Li jiġu aġġornati d-definizzjonijiet ta' tankijiet standard u kontenituri speċjali.

Fl-aħħar nett il-Kummissjoni tipproponi li teżenta l-elettriku mix-xatt mogħti lill-vapuri meta 
jkunu marbutin mal-moll f'port u li żżomm l-obbligi eżistenti għall-Istati Membri li jeżentaw 
mit-tassazzjoni l-fjuwil użat għall-finijiet ta' navigazzjoni tal-ajru u marittima. F'dak li għandu 
x'jaqsam mal-ilmijiet interni, il-Kummissjoni tipproponi li żżomm ir-regoli attwali li 
jippermettu lill-Istati Membri japplikaw eżenzjonijiet jew tnaqqis totali jew parzjali fil-livell 
ta' tassazzjoni.
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EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Huwa meħtieġ li jkun żgurat li s-suq 
intern ikompli jiffunzjona kif jixraq fl-
ambitu ta’ rekwiżiti ġodda relatati mal-
limitazzjoni tat-tibdil fil-klima, għall-użu 
tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u għall-
iffrankar tal-enerġija, kif approvat mill-
Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill 
Ewropew tat-8 u d-9 ta’ Marzu 2007 u tal-
11 u t-12 ta’ Diċembru 2008.

(2) Huwa meħtieġ li jkun żgurat li s-suq 
intern ikompli jiffunzjona kif jixraq fl-
ambitu ta’ rekwiżiti ġodda relatati mal-
limitazzjoni tat-tibdil fil-klima, għall-użu 
tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u għall-
iffrankar tal-enerġija, kif approvat mill-
Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill 
Ewropew tat-8 u d-9 ta’ Marzu 2007 u tal-
11 u t-12 ta’ Diċembru 2008. Għaldaqstant 
jeħtieġ li jiġi ggarantit, skont din id-
Direttiva, trattament konsistenti tas-sorsi 
tal-enerġija sabiex jingħataw 
kundizzjonijiet verament indaqs għall-
konsumaturi tal-enerġija irrispettivament 
mis-sors tal-enerġija użat.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) It-taxxa fuq il-prodotti tal-enerġija 
għandha tiġi kkunsidrata b'mod newtrali 
f’sens ta’ teknoloġija sabiex jingħata ċ-
ċans li jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda.

Ġustifikazzjoni

Il-politika tal-Kummissjoni għandha tkun newtrali mit-teknoloġija, sabiex jingħata ċ-ċans li 
jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda. Fost it-teknoloġiji eżistenti, dawk li huma l-aktar sostenibbli 
u effiċjenti biss għandhom jinżammu.
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Emenda 3

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) L-għan primarju tat-tassazzjoni fuq l-
enerġija huwa li l-konsumaturi jitħeġġew 
jużaw l-enerġija b'mod aktar effiċjenti u 
jiksbuha minn sorsi aktar nodfa. 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 r-rwol potenzjali tat-tassazzjoni 
relatata mas-CO2, it-tħaddim kif jixraq tas-
suq intern jirrikjedi regoli komuni dwar dik 
it-tassazzjoni.

Emenda 4

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 
ta’ sorsi differenti tal-enerġija. Għall-
finijiet tat-tassazzjoni relatata mas-CO2, 
għandha ssir referenza għall-emissjonijiet 

(6) Minħabba li jeħtieġ li jiddaħħal fis-
seħħ qafas xieraq għat-tassazzjoni fuq l-
enerġija, kull wieħed minn dawn il-
komponenti għandu jiġi kkalkulat fuq il-
bażi ta’ kriterji oġġettivi, li jippermettu t-
trattament ugwali ta’ sorsi differenti tal-
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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 ssodisfati.

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 ssodisfati.

Emenda 5
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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-magni, 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. Għalhekk, 
il-Kummissjoni għandha tanalizza din id-
differenzazzjoni bejn l-użu kummerċjali u 
dak mhux kummerċjali sabiex id-ditti tat-
trasport jingħataw l-opportunità li 
jadattaw għal ħruġ minn perjodu ta' 
tranżizzjoni jekk ikun previst li din id-
differenzazzjoni tintemm wara 
valutazzjoni xierqa tal-impatt. 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.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Artikolu 5 tad-
Direttiva 2003/96/KE jippermetti l-
applikazzjoni ta’ rati ddifferenzjati ta’ 
tassazzjoni f’ċerti każijiet. Madankollu, 
sabiex tkun żgurata l-konsistenza tas-sinjal 
tal-prezz tas-CO2, il-possibbiltà għall-Istati 
Membri li jiddifferenzjaw ir-rati nazzjonali 
għandha tkun ristretta għat-tassazzjoni tal-
konsum ġenerali tal-enerġija. Barra minn 

(15) L-Artikolu 5 tad-
Direttiva 2003/96/KE jippermetti l-
applikazzjoni ta’ rati ddifferenzjati ta’ 
tassazzjoni f’ċerti każijiet. Madankollu, 
sabiex tkun żgurata l-konsistenza tas-sinjal 
tal-prezz tas-CO2, il-possibbiltà għall-Istati 
Membri li jiddifferenzjaw ir-rati nazzjonali 
għandha tkun ristretta għat-tassazzjoni tal-
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hekk, il-possibbiltà li jkun applikat livell 
aktar baxx ta’ tassazzjoni għall-fjuwil tal-
karozzi użat mit-taxis mhijiex aktar 
kompatibbli mal-objettiv tal-politiki li 
jippromwovu l-fjuwils alternattivi u t-
trasportaturi tal-enerġija u l-użu ta’ 
vetturi aktar nodfa fit-trasport urban u 
għaldaqstant għandha titneħħa.

konsum ġenerali tal-enerġija.

Ġustifikazzjoni

It-taxis għandhom jitqiesu bħala mezz ta' trasport pubbliku li jgħin sabiex inaqqas il-
konġestjoni. Għaldaqstant huma għandhom jibqgħu jgawdu mill-eżenzjoni tat-taxxa.

Emenda 7

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 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.

(19) Id-Direttiva 2003/96/KE tobbliga lill-
Istati Membri jeżentaw mit-tassazzjoni l-
elettriku prodott abbord il-bastimenti, 
inklużi meta jkunu rmiġġati f’port. F’xi 
portijiet teżisti alternattiva aktar nadifa bl-
użu tal-elettriku mix-xatt li, madankollu, 
huwa taxxabbli. Sabiex tiġi evitata l-
produzzjoni ta' elettriku bbażat fuq il-
fjuwil abbord il-bastiment waqt li jkun 
irmiġġat, u t-tniġġis relatat tal-arja lokali, 
sakemm isseħħ l-adozzjoni ta’ qafas aktar 
komprensiv f’dan il-qasam, l-Istati 
Membri għandhom jeżentaw mit-
tassazzjoni tal-enerġija l-użu tal-elettriku 
mix-xatt minn bastimenti rmiġġati f’port 
tal-baħar jew tal-ilmijiet interni. Barra 
minn hekk, il-produzzjoni tal-elettriku 
għall-bastimenti rmiġġati f'port 
m'għandhiex tibqa’ permessibbli meta 
dawn ikollhom il-possibilità li jużaw 
elettriku mis-sistema ta’ distribuzzjoni fuq 
l-art. 
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Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni tal-produzzjoni, bl-użu ta' stokks ta' fjuwil abbord, tal-elettriku għall-
bastimenti rmiġġati f'port issaħħaħ l-arranġamenti ta' eżenzjoni ppjanati tal-Kummissjoni u 
se tgħin biex tnaqqas it-tniġġis fil-portijiet.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Sabiex jiġi promoss l-użu tal-ilmijiet 
interni, l-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jkomplu japplikawlhom trattament 
favorevoli tat-taxxa.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 19 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Għandhom jinħolqu kundizzjonijiet 
indaqs fost id-diversi modi ta' trasport. Ir-
rekwiżit li jiġi eżentat l-użu tal-fjuwil 
f'ċerti setturi għandu jitneħħa 
gradwalment. Sabiex tiġi ssalvagwardjata 
l-pożizzjoni kompetittiva tan-negozji u l-
industriji Ewropej, dan għandu jsir 
b'konsultazzjoni internazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit eżistenti li ċerti modi ta' trasport jiġu eżentati ma jaqbilx mal-prinċipju ta' suq ta' 
trasport Ewropew miftuħ u ġust. Madankollu, huwa importanti li jiġi evitat li l-pożizzjoni 
kompetittiva tan-negozji tagħna tiġi pperikolata meta mqabbla ma' dik tan-negozji 
internazzjonali.

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Istati Membri li jintroduċu sistema 
ta' imposti għall-użu tat-toroq għall-
vetturi jew għall kombinamenti ta' vetturi 
artikulati intenzjonati esklussivament 
għat-trasport ta' merkanzija bit-triq 
għandhom jintaxxaw il-fjuwil użat minn 
dawn il-vetturi abbażi biss tal-valuri 
ġenerali tal-konsum tal-enerġija stipulati 
fit-Tabella A tal-Anness I.

Ġustifikazzjoni

Il-'Eurovignette' għandha l-għan li tinternalizza l-ispejjez esterni sabiex tkopri wkoll l-ispejjeż 
tat-tniġġis iġġenerat mit-trasport tal-merkanzija bit-triq. Din l-emenda tevita li tintaxxa 
darbtejn it-tniġġis iġġenerat mit-trasport tal-merkanzija bit-triq.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 5 - inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– għall-użi li ġejjin: it-trasport pubbliku 
lokali tal-passiġġieri (minbarra t-taxis), il-
ġbir tal-iskart, il-forzi armati u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi, il-persuni 
b’diżabilità, l-ambulanzi;

– għall-użi li ġejjin: it-trasport pubbliku 
lokali tal-passiġġieri, il-ġbir tal-iskart, il-
forzi armati u l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi, il-persuni b’diżabilità, l-
ambulanzi,

Ġustifikazzjoni

It-taxis għandhom jitqiesu bħala mezz ta' trasport pubbliku li jgħin sabiex inaqqas il-
konġestjoni. Għaldaqstant huma għandhom jibqgħu jgawdu mill-eżenzjoni tat-taxxa.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
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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.

1. 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-magni għandhom ikunu 
ffissati kif stipulat fl-Anness I, Tabella A.

2. L-Istati Membri jistgħu, matul perjodu 
ta’ tranżizzjoni li għandu jiġi vvalutat 
skont l-Artikolu29, jagħmlu differenza 
bejn l-użu kummerċjali u l-użu mhux 
kummerċjali tan-nafta użata bħala 
propellant, sakemm il-livelli minimi tal-
Komunità jkunu osservati u r-rata għan-
nafta kummerċjali użata bħala propellant 
ma tinżilx taħt il-livell nazzjonali ta' 
tassazzjoni fis-seħħ kif stipulat fil-
Pargarfu 1, indipendentement minn 
kwalunkwe deroga għal dan l-użu 
stipulata f'din id-Direttiva.
3. 'Nafta kummerċjali użata bħala 
propellant' tfisser nafta użata bħala 
propellant għall-finijiet li ġejjin:
a) il-ġarr ta' merkanzija f'isem ħaddieħor 
permezz ta' vetturi bil-magna jew
kombinament ta' vetturi intenzjonati 
esklussivament għall-ġarr ta' merkanzija 
bit-triq u b'piż gross massimu ta' tagħbija 
permissibli ta' aktar minn 7.5 tunnellati;
b) il-ġarr ta' passiġġieri, b'servizz regolari 
jew servizz okkażjonali, b'vettura bil-
magna tal-kategorija M2 jew tal-
kategorija M3, kif definit fid-Direttiva 
2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li 
tistabbilixxi qafas għall-approvazzjoni ta’ 
vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom, u 
ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi 
separati maħsuba għal tali vetturi1.
_____________
1 ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.
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Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sal-31 ta’ Diċembru 2020, l-elettriku 
pprovdut direttament lil bastimenti 
rmiġġati fil-portijiet.

(e) l-elettriku pprovdut direttament lil 
bastimenti rmiġġati fil-portijiet tal-baħar u 
tal-ilmijiet interni.

Ġustifikazzjoni

Jekk verament irridu nnaqqsu b'mod sinifikanti l-emissjonijiet tas-CO2, tas-sulfat, u ta' 
emissjonijiet oħrajn li jagħmlu ħsara għas-saħħa tal-bniedem fl-inħawi tal-portijiet, 
m'għandux ikun hemm skadenza għal din l-eżenzjoni. Għandu jingħata trattament aktar 
favorevoli bl-għan li dawn l-inizjattivi jiġu promossi fost l-awtoritajiet tal-portijiet u jiġu 
ġġeneralizzati.

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-i) il-paragrafu huwa emendat kif ġej:
e) il-prodotti tal-enerġija u l-elettriku 
użati għat-trasport tal-passiġġieri u tal-
merkanzija bil-ferrovija, bil-metrò, bit-
tramm, bit-trolleybus jew bil-karozzi tal-
linja li bħala fjuwil jużaw l-elettriku, il-
gass naturali jew l-LPG;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda timmodifika t-test tad-Direttiva 2003/96 billi tinkludi l-karozzi tal-linja elettriċi 
u dawk li jużaw il-gass naturali u l-LPG. L-Istati Membri għandhom jingħataw ukoll skop 
usa' biex jintroduċu eżenzjonijiet ta' taxxa għall-ferroviji, il-metrò, it-tramm, u għall-karozzi 
tal-linja urbani b'emissjonijiet baxxi ta' ossidi tan-nitroġenu u ta' partikolati, li jagħmlu ħafna 
ħsara għas-saħħa pubblika fl-ambjenti urbani.
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Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 27a fir-rigward tat-tassazzjoni 
fuq prodotti ta' enerġija u elettriku.

2. Malli l-Kummissjoni tadotta att 
iddelegat, hija għandha tinnotifikah lill-
Kunsill.
3. Is-setgħa biex ikunu adottati atti 
ddelegati tingħata lill-Kummissjoni 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 27a u 27b.”

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20
Direttiva 2003/96/KE
Artikoli 27a sa 27c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Revoka tad-delegazzjoni Eżerċizzju tad-delega

1. Id-delegazzjoni tas-setgħat imsemmija 
fl-Artikoli 2(5) tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Kunsill.

(1) Is-setgħa li tadotta atti ddelegati 
tingħata lill-Kummissjoni soġġetta għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Fejn il-Kunsill ikun beda proċedura 
interna biex jiddeċiedi jekk jirrevokax jew 
le d-delegazzjoni tas-setgħat, huwa 
għandu jagħmel ħiltu biex jinforma lill-
Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel 
tittieħed l-aħħar deċiżjoni, u għandu 
jindika s-setgħat iddelegati li jistgħu 
jkunu soġġetti għar-revoka u r-raġunijiet 
possibbli għar-revoka.

(2) Is-setgħa li tadotta atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 27 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat minn ...*.
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3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm 
id-delegazzjoni tas-setgħat speċifikati 
f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tibda 
sseħħ minnufih jew f’data aktar tard 
speċifikata fiha. Hija ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti ddelegati diġà 
fis-seħħ. Hija għandha tiġi ppubblikata 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(3) Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikolu 27 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. d-deċiżjoni 
għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-
pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
iktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti ddelegati diġà 
fis-seħħ.
(4) Malli tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
(5) Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 
27 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi 
espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill f'perjodu ta' 
xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu, 
it-tnejn li huma, infurmaw lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. 
Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 
fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill."
_________________
 ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Artikolu 27b
Oġġezzjoni għal atti ddelegati

1. Il-Kunsill jista’ joġġezzjona għal att 
iddelegat fi żmien [tliet] xhur mid-data 
tan-notifika. 
2. Jekk, meta jiskadi dak il-perjodu, il-
Kunsill ma jkunx oġġezzjona għall-att 
iddelegat, l-att iddelegat għandu jkun 
ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ 
fid-data indikata fih.
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L-att iddelegat jista’ jkun ippubblikat f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu jekk il-Kunsill ikun informa 
lill-Kummissjoni dwar l-intenzjoni tiegħu 
li ma jressaqx oġġezzjonijiet.
3. Jekk il-Kunsill joġġezzjona għal att 
iddelegat, dan m’għandux jidħol fis-seħħ. 
Il-Kunsill għandu jiddikjara r-raġunijiet 
għaliex ikun qed joġġezzjona għall-att 
iddelegat.

Artikolu 27c
Informazzjoni lill-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew għandu jiġi 
infurmat dwar l-adozzjoni ta’ atti delegati 
mill-Kummissjoni ta’ kwalunkwe 
oġġezzjoni fformulata għalihom, jew ir-
revoka tad-delegazzjoni tas-setgħat mill-
Kunsill."

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2003/96/KE
Artikolu 29, paragrafi 1 u 2

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 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. 

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-

Ir-rapport mill-Kummissjoni għandu, inter-
alia, jeżamina l-livell ta' tassazzjoni tal-
prodotti tal-enerġija u tal-elettriku 
imposta mill-Istati Membri fil-livell 
nazzjonali u/jew reġjonali, il-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, id-differenzazzjoni bejn 
l-użu kummerċjali u dak mhux 
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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. 

kummerċjali tan-nafta użata bħala 
propellant u l-perspettivi biex din id-
differenzazzjoni tintemm, l-użu tal-
elettriku fit-trasport u l-ġustifikazzjoni
għall-eżenzjonijiet u t-tnaqqis, inkluż 
għall-fjuwil użat għall-finijiet tan-
navigazzjoni bl-arju u bil-baħar, 
stabbiliti f’din id-Direttiva. Ir-rapport 
għandu jinkludi wkoll ħarsa ġenerali tad-
dispożizzjonijiet ta’ tassazzjoni eżistenti li 
jinsabu fil-ftehimiet bilaterali tas-servizzi 
bl-ajru. 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. 

L-ewwel rapport għandu jevalwa jekk 
hemmx ħtieġa li titneħħa l-eżenzjoni 
skont l-Artikolu 14(1)(b) u (c) għal 
prodotti tal-enerġija fornuti biex jintużaw 
bħala fjuwil għan-navigazzjoni bl-ajru u 
fl-ilmijiet Komunitarji f'każ li jintlaħaq 
ftehim sabiex jiġu imposti miżuri ta' 
tnaqqis tas-CO2 fis-settur tal-ajru u dak 
marittimu fl-IMO jew fl-ICAO jew skont 
il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima.
Fin-nuqqas ta' progress fil-livell 
internazzjonali, il-Kummissjoni għanda 
tressaq proposti leġiżlattivi biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tas-CO2 fiż-żewġ setturi, 
filwaqt li jitqies ir-riskju tar-rilokazzjoni 
tal-karbonju u l-kompetittività tas-settur.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li kwalunkwe deċiżjoni li tikkonċerna s-settur tal-ajru u dak marittimu 
tittieħed fil-livell internazzjonali sabiex jiġi evitat li jkun hemm tgħawwiġ fil-kompetizzjoni u 
riskju tar-rilokazzjoni tal-karbonju. Il-Kummissjoni hija mħeġġa tagħmel kull ma tista' sabiex 
jintlaħaq ftehim internazzjonali u, f'każ li dan ma jseħħx, għandha tipproponi l-emendi 
leġiżlattivi relevanti.
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Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław 
Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine 
Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, 
Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, 
Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique 
Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali Philip Bradbourn, Michel Dantin, Wolf Klinz, Dominique Riquet, 
Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils


