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Sommarju eżekuttiv
I It-tassazzjoni fuq l-enerġija hija għodda li l-gvernijiet jistgħu jużaw mhux biss biex

iżidu d-dħul iżda wkoll biex jappoġġaw l-objettivi klimatiċi. Hija tista’ tiżgura li s-sinjali
tal-prezz għal prodotti differenti tal-enerġija jirriflettu l-impatt tagħhom fuq l-ambjent,
u tista’ tħeġġeġ lin-negozji jagħmlu għażliet aktar ekoloġiċi.

II Id-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija tistabbilixxi livelli minimi ta’

tassazzjoni biex jiġi żgurat li s-suq intern jiffunzjona b’mod xieraq, u tista’ tintuża wkoll
biex tappoġġa politiki rilevanti oħra bħall-azzjoni dwar il-klima.

III F’Lulju 2021, il-Kummissjoni pproponiet reviżjoni tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni

fuq l-Enerġija u leġiżlazzjoni ġdida biex tappoġġa l-mira klimatika tal-UE għall-2030 li
hija aktar diffiċli u biex tpoġġi lill-UE fit-triq biex issir newtrali għall-klima sal-2050.
Wieħed mill-għanijiet tal-proposti huwa li l-leġiżlazzjoni tiġi allinjata mal-objettivi
klimatiċi.

IV Dan ir-rapport analitiku jagħmel użu mix-xogħol preċedenti li wettaqna fil-qasam

tal-enerġija, tat-tibdil fil-klima u tat-tassazzjoni, kif ukoll minn informazzjoni li hija
disponibbli għall-pubbliku jew materjal li nġabar speċifikament għal dan l-iskop, biex
jiġi pprovdut fehim approfondit addizzjonali dwar it-tassazzjoni fuq l-enerġija. Aħna
għandna l-għan li nikkontribwixxu għad-dibattitu li għaddej dwar it-tassazzjoni fuq lenerġija u t-tibdil fil-klima.

V Ir-rapport analitiku tagħna jiffoka fuq:
o

il-konsistenza tal-livelli attwali tat-tassazzjoni fuq l-enerġija u tal-ipprezzar talkarbonju mal-objettivi klimatiċi;

o

is-sussidji fuq l-enerġija, b’fokus fuq is-sussidji fuq il-fjuwils ekoloġiċi u fossili;

o

id-Direttiva attwali dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija, li tistabbilixxi r-rati minimi
tat-taxxa fuq l-enerġija, u kif il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni tindirizza ddgħufijiet tad-Direttiva.

VI It-tassazzjoni fuq l-enerġija tista’ tkun fattur importanti biex jintlaħqu l-objettivi

klimatiċi. Madankollu, ċerti setturi jirċievu tnaqqis u eżenzjonijiet sinifikanti. Ir-rapport
analitiku tagħna identifika li l-livell ta’ tassazzjoni fuq is-sorsi tal-enerġija ma jirriflettix
l-emissjonijiet tagħhom ta’ gassijiet serra.
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VII Aħna nosservaw li fi snin reċenti, il-prezz tal-prodotti tal-enerġija, wara l-effett

tat-taxxi jew tal-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet, ma kienx jirrifletti l-ispiża
ambjentali tal-emissjonijiet.

VIII Fl-evalwazzjoni tagħha tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija, il-

Kummissjoni rrappurtat nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni dwar it-tassazzjoni minima. Fost lobjettivi tal-proposti leġiżlattivi “Lesti għall-mira ta’ 55 %” tal-Kummissjoni hemm li jiġu
allinjati t-taxxi fuq l-enerġija mal-kontenut tal-enerġija, u li jiġu koperti aktar setturi fisSistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet.

IX Is-sussidji fuq l-enerġija jistgħu jintużaw biex issir bidla lejn ekonomija inqas

intensiva fil-karbonju. Is-sussidji fuq il-fjuwils fossili, min-naħa l-oħra, ifixklu tranżizzjoni
effiċjenti tal-enerġija, u baqgħu relattivament kostanti matul l-aħħar 10 snin, minkejja
l-impenji mill-Kummissjoni u minn xi Stati Membri biex dawn jiġu eliminati
gradwalment.

X Aħna nosservaw sfidi li l-Unjoni Ewropea tiffaċċja fir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni:
o

l-iżgurar tal-konsistenza fis-setturi u fil-vetturi tal-enerġija li qabel kienu jiġu
ttrattati b’mod aktar favorevoli;

o

it-tnaqqis tas-sussidji fuq il-fjuwils fossili; u

o

ir-rikonċiljazzjoni tal-objettivi klimatiċi mal-ħtiġijiet soċjali.

Se jkun meħtieġ li dawn l-isfidi jiġu ffaċċjati fil-kuntest istituzzjonali tal-unanimità dwar
kwistjonijiet ta’ tassazzjoni.
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Introduzzjoni
Il-politika tat-tassazzjoni fuq l-enerġija b’appoġġ tal-azzjoni
dwar il-klima

01 It-tassazzjoni fuq l-enerġija hija strument baġitarju li jista’ jintuża wkoll bħala

għodda biex jiġu inċentivati għażliet tal-enerġija aktar ekoloġiċi. Fi ħdan l-EU-27, ittaxxi fuq l-enerġija jammontaw għal aktar minn tliet kwarti tat-taxxi ambjentali totali
(ara l-Figura 1). Bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Kummissjoni qed tippjana li
tallinja t-tassazzjoni fuq l-enerġija mal-objettivi klimatiċi.

Figura 1 – It-taxxi fuq l-enerġija u l-ipprezzar tal-karbonju tal-EU-27 bħala
parti mit-taxxi ambjentali
Taxxi ambjentali EUR 330 biljun

taxxi fuq l-impatt negattiv ta’ prodott jew servizz fuq l-ambjent

19 %

78 %

3%

EUR 258 biljun

EUR 62 biljun

EUR 10 biljun

Taxxi fuq l-enerġija u pprezzar talkarbonju

Taxxi fuq it-trasport
għajr it-taxxi fuq il-fjuwil

Taxxi oħra fuq it-tniġġis/ir-riżorsi
għajr it-taxxi fuq is-CO2

→ Prodotti tal-enerġija għal
skopijiet ta’ trasport

→ Taxxi relatati mas-sjieda u l-użu
ta’ vetturi bil-mutur

→ Prodotti tal-enerġija għal
skopijiet stazzjonarji

→ Taxxi relatati ma’ servizzi tattrasport (eż. taxxa fuq il-passiġġieri
tal-ajru, dazji fuq it-titjiriet)

→ Taxxi fuq ir-riżorsi: fuq lestrazzjoni/użu tar-riżorsi naturali
(eż. liċenzji għall-kaċċa jew għassajd)

→ Gassijiet serra

→ Taxxi fuq it-tniġġis: fuq lemissjonijiet fl-arja jew fl-ilma, ilġestjoni tal-iskart solidu, l-istorbju

Nota: Id-data mill-Eurostat dwar it-taxxi ambjentali tinkludi r-rikavati tal-ETS li ġew irreġistrati bħala
taxxi fil-kontijiet nazzjonali.
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data mill-Eurostat, Environmental tax revenues (ENV_AC_TAX), data tal-2019.
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02 It-taxxi fuq l-enerġija u l-kwoti tal-karbonju huma bbażati fuq1:
o

prodotti tal-enerġija għal skopijiet ta’ trasport (bħal petrol, żejt tal-gass, gass
naturali, pitrolju jew żejt fjuwil);

o

prodotti tal-enerġija għal skopijiet stazzjonarji (eż. żejt fjuwil, gass naturali, faħam,
kokk, bijofjuwils u elettriku);

o

gassijiet serra: kontenut ta’ karbonju tal-fjuwils. Id-data mill-Eurostat dwar dawn
it-taxxi tinkludi r-rikavati minn permessi tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’
Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li ġew irreġistrati bħala taxxi fil-kontijiet nazzjonali.

03 It-taxxi fuq l-enerġija u l-ipprezzar tal-karbonju jistgħu jieħdu forom differenti:
o

taxxi speċifiċi fuq l-użu tal-fjuwil (primarjament id-dazju tas-sisa) tipikament
jistabbilixxu rata tat-taxxa għal kull unità fiżika (litru jew kilogramma) jew unità
tal-enerġija (kilowatt-siegħa jew gigajoule);

o

taxxi espliċiti fuq il-karbonju tipikament jistabbilixxu rata tat-taxxa għall-użu talenerġija abbażi tal-kontenut ta’ karbonju;

o

kwoti tal-emissjonijiet innegozjati f’sistemi għall-iskambju ta’ kwoti talemissjonijiet.

04 Is-sussidji fuq l-enerġija jistgħu jkunu:
o

diretti: bidliet fir-rati tat-taxxa effettivi (eż. ribassi tat-taxxa u krediti ta’ taxxa); u
għotjiet u garanziji li joffru inċentivi biex jintuża sors wieħed ta’ enerġija minflok
ieħor;

o

indiretti: interventi fis-suq (eż. restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-esportazzjonijiet
jew l-importazzjonijiet, l-iffissar tal-prezzijiet amministrattivi), ipprezzar baxx talpermessi u l-liċenzji, imgħax preferenzjali fuq is-self, ċaqliq tar-riskji,
esternalitajiet injorati jew b’ipprezzar baxx (emissjonijiet ta’ gassijiet serra (GHG),
tniġġis, skart, tnaqqis tar-riżorsi naturali).

05 Ma hemm l-ebda definizzjoni standard tas-sussidji fuq l-enerġija fl-UE kollha. L-

OECD tiddefinixxi b’mod wiesa’ s-sussidji fuq l-enerġija 2 bħala miżuri li jżommu l-

1

L-Eurostat, Environmental taxes – A statistical guide, edizzjoni tal-2013.

2

L-OECD, Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform, 2005.

8
prezzijiet għall-konsumatur taħt il-livell tas-suq, iżommu l-prezzijiet għall-produtturi
ogħla mil-livell tas-suq, jew inaqqsu l-ispejjeż għall-konsumaturi jew għall-produtturi.

06 Il-politika tat-tassazzjoni fuq l-enerġija hija waħda minn bosta għodod li jistgħu

jintużaw biex jintlaħqu l-għanijiet klimatiċi. Għodod oħra jinkludu leġiżlazzjoni li
tistabbilixxi miri (eż. il-leġiżlazzjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi dwar miri annwali
vinkolanti għall-emissjonijiet ta’ gassijiet serra (GHG) 3), standards regolatorji (eż. dwar
l-emissjonijiet tal-vetturi) u skemi ta’ finanzjament (bħal għal investimenti fl-effiċjenza
fl-enerġija).

Miri u impenji tal-UE

07 F’konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-Liġi Ewropea dwar il-Klima4

stabbiliet tnaqqis minimu nett ta’ 55 % fil-gassijiet serra (bi tqabbil mal-1990) bħala
mira intermedja għall-2030, żieda ta’ 40 % mill-mira preċedenti. Fl-14 ta’ Lulju 2021, ilKummissjoni ppubblikat sett ta’ proposti li għandhom l-għan li jallinjaw il-politiki talklima, tal-enerġija u tat-tassazzjoni mal-mira klimatika intermedja l-ġdida għall-2030, lhekk imsejjaħ pakkett “Lesti għall-mira ta’ 55 %” 5. Huwa jinkludi wkoll miri akbar talenerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza fl-enerġija (ara l-Figura 2).

3

Is-sit web tal-Kummissjoni – Mistoqsijiet u Tweġibiet għar-Regolament dwar il-Kondiviżjoni
tal-Isforzi.

4

Ir-Regolament (UE) 2021/1119 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Ġunju 2021 li
jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolamenti (KE)
Nru 401/2009 u (UE) 2018/1999 (“il-Liġi Ewropea dwar il-Klima”) (ĠU L 243, 9.7.2021, p. 1).

5

Is-sit web tal-Kummissjoni – Stqarrija għall-istampa dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew.
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Figura 2 – Aġġornamenti għall-miri klimatiċi
Impenn
preċedenti:
Tnaqqis ta’
40 % talgassijiet serra

Leġiżlazzjoni
fis-seħħ*

Impenn
attwali:
Tnaqqis ta’
55 % talgassijiet serra

Leġiżlazzjoni
proposta**

Sehem tal-enerġija rinnovabbli
32 %

40 %

Titjib fl-effiċjenza fl-enerġija meta mqabbla malprojezzjonijiet tal-linja bażi għall-2030
32.5 % – konsum ta’
enerġija primarja u
finali

39 % - konsum ta’
enerġija primarja
36 % - konsum finali
tal-enerġija

* Id-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 dwar ilpromozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (ĠU L 328, 21.12.2018, p. 82) u d-Direttiva
(UE) 2018/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 li temenda dDirettiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija (ĠU L 328, 21.12.2018, p. 210).
** Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-promozzjoni tal-enerġija
minn sorsi rinnovabbli (COM(2021) 557 final) u l-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u talKunsill dwar l-effiċjenza enerġetika (riformulazzjoni) (COM(2021) 558 final).
Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-leġiżlazzjoni u l-proposti leġiżlattivi msemmija hawn fuq.

08 Fl-2009, il-G20 appella biex is-sussidji fuq il-fjuwils fossili jiġu eliminati

gradwalment sal-2020 6. L-UE u xi wħud mill-Istati Membri tagħha ħadu l-impenn li
jeliminaw gradwalment is-sussidji ineffiċjenti fuq il-fjuwils fossili sal-2025 7. IlKummissjoni ħadet impenn ukoll fir-rigward tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli
(SDGs) 8 maħsuba li jintlaħqu sal-2030, inkluż l-SDG 7 għal enerġija affordabbli u nadifa
u l-SDG 12.C għar-razzjonalizzazzjoni tas-sussidji ineffiċjenti fuq il-fjuwils fossili li
jinkoraġġixxu l-konsum ħali.

6

G20 Leaders’ Statement: The Pittsburgh Summit, Settembru 2009.

7

G7 Ise-Shima Leaders’ Declaration, G7 Ise-Shima Summit, is-26-27 ta’ Mejju 2016.

8

https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_en
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09 Fl-2013, fis-Seba’ Pjan ta’ Azzjoni Ambjentali tagħha, il-Kummissjoni pproponiet li

t-tassazzjoni tiġi ttrasferita minn fuq ix-xogħol għall-ambjent sal-2020 9 biex tappoġġa lużu sostenibbli tar-riżorsi. Fil-prattika, it-taxxi ambjentali bħala sehem tad-dħul totali
mit-taxxa naqsu kemxejn mill-2016 ’il hawn, filwaqt li s-sehem tat-tassazzjoni fuq ixxogħol wera żieda marġinali (ara l-Figura 3).

Figura 3 – Taxxi ambjentali u dawk fuq ix-xogħol bħala sehem tad-dħul
totali mit-taxxa (2008-2019)
% tad-dħul totali mit-taxxa
Taxxi ambjentali

52.3

Taxxi fuq ix-xogħol

52.1
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51.6
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8
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6.1
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5.9
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0

2013
2013
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Is-Seba’ Pjan ta’ Azzjoni Ambjentali
Nota: Id-data mill-Eurostat dwar it-taxxi ambjentali tinkludi r-rikavati tal-ETS li ġew irreġistrati bħala
taxxi fil-kontijiet nazzjonali.
Sors: il-QEA, ibbażat fuq l-Eurostat, Environmental tax revenues (ENV_AC_TAX) u l-Kummissjoni Ewropea
Taxation trends.
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Bħala parti mill-Objettiv Prijoritarju Nru 6 tad-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali ta’ Azzjoni
Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 “Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna” (ĠU L 354,
28.12.2013).

11

Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni fuq l-enerġija, lipprezzar tal-karbonju u s-sussidji fuq l-enerġija

10 Is-setgħat tal-UE fil-qasam tat-tassazzjoni indiretta jinkludu l-koordinazzjoni, l-

armonizzazzjoni u l-approssimazzjoni tal-VAT u tad-dazji tas-sisa, billi dawn jistgħu
jaffettwaw is-suq uniku. It-tassazzjoni hija wieħed mill-oqsma ta’ politika tal-UE fejn itteħid ta’ deċiżjonijiet jiddependi fuq l-unanimità 10.

11 Id-Direttiva tal-UE dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija11 (ETD) tistabbilixxi l-livell

minimu ta’ tassazzjoni għal xi prodotti u setturi tal-enerġija. L-objettiv primarju tagħha
huwa li tarmonizza l-leġiżlazzjoni nazzjonali biex jiġu evitati distorsjonijiet fis-suq
intern.

12 Id-Direttiva dwar l-EU ETS12 hija wkoll rilevanti f’dan il-kuntest. Hija tapplika prezz

tal-karbonju prinċipalment fuq emissjonijiet li ġejjin minn installazzjonijiet fis-settur talġenerazzjoni tal-enerġija u industriji intensivi fl-enerġija, u b’hekk tinċentiva lillkumpaniji f’dawn is-setturi biex inaqqsu l-emissjonijiet. B’hekk, il-prezz tal-karbonju
huwa ddeterminat mis-suq.

13 Xi sussidji fuq l-enerġija jistgħu jkunu forma ta’ għajnuna mill-Istat, u dan fil-

prinċipju huwa inkompatibbli mar-regoli tal-UE dwar is-suq intern. Il-Kummissjoni
għandha s-setgħa li tiddeċiedi jekk dawn is-sussidji jikkostitwux għajnuna mill-Istat u
jekk humiex kompatibbli mar-regoli tal-UE dwar is-suq intern. Biex ikunu ta’ gwida
għall-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni ħarġet Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat
għall-protezzjoni ambjentali u l-enerġija 2014-2020 13. F’Ġunju 2021, il-Kummissjoni

10

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill,
Lejn teħid ta’ deċiżjonijiet aktar effiċjenti u demokratiku fil-qasam tal-politika tat-tassazzjoni
tal-UE (COM(2019) 8 final).

11

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta’ Ottubru 2003 li tirriforma l-istruttura talKomunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku (ĠU L 283, 31.10.2003).

12

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 lKomunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE, emendata l-aħħar fl-2018 (ĠU L 275,
25.10.2003).

13

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni
ambjentali u l-enerġija 2014-2020 (2014/C 200/01) (ĠU C 200, 28.6.2014, p. 1).

12
ħarġet abbozz ta’ Linji Gwida ġodda dwar l-għajnuna mill-Istat għall-klima, ilprotezzjoni ambjentali u l-enerġija 2022 14.

14 Il-proposta tal-pakkett “Lesti għall-mira ta’ 55 %” għandha l-għan, fost affarijiet

oħra, li:
o

toħloq bażi aktar komprensiva għat-taxxa fuq l-enerġija u żżid ir-rati minimi tattaxxa fuq l-enerġija permezz ta’ bidliet fl-ETD;

o

testendi s-sistema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet biex tinkludi setturi
oħra bħat-trasport bit-triq u l-bini;

o

tistabbilixxi Mekkaniżmu ta’ Aġġustament tal-Karbonju fil-Fruntieri biex jirrifletti lemissjonijiet ta’ gassijiet serra tal-importazzjonijiet bħala alternattiva għall-kwoti
bla ħlas tal-emissjonijiet fl-UE.

14

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, Draft Guidelines on State aid for climate, environmental
protection and energy 2022.

13

Ambitu u approċċ tar-rapport analitiku
15 Dan ir-rapport analitiku jqis kif it-taxxi fuq l-enerġija, l-ipprezzar tal-karbonju u ssussidji fuq l-enerġija jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet klimatiċi tal-UE. Aħna
rrieżaminajna l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE, b’mod partikolari l-ETD eżistenti u lproposta tal-Kummissjoni għall-aġġornament tal-ETD. Ir-rapport analitiku jkopri lperjodu mill-2008 sa Lulju 2021. Aħna ħadna inkunsiderazzjoni data addizzjonali li
saret disponibbli wara Lulju 2021 għall-prezz tal-permessi għall-emissjonijiet tal-UE
(sat-30 ta’ Novembru 2021) u għas-sussidji fuq l-enerġija (data minn Ottubru 2021).

16 Dan mhuwiex rapport tal-awditjar; dan huwa rapport analitiku prinċipalment

ibbażat fuq informazzjoni li hija disponibbli għall-pubbliku jew fuq materjal li nġabar
speċifikament għal dan l-iskop. Aħna eżaminajna l-leġiżlazzjoni tal-UE fis-seħħ, il-linji
gwida proposti, l-evalwazzjonijiet, ir-rapporti ta’ monitoraġġ, il-Pjanijiet Nazzjonali
għall-Enerġija u l-Klima (NECPs), l-istudji u r-rapporti minn organizzazzjonijiet
internazzjonali, NGOs, u awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll ir-rapporti li tfasslu millKummissjoni Ewropea jew għaliha. Analizzajna d-data mill-Eurostat u millistituzzjonijiet internazzjonali, kif ukoll minn xi awtoritajiet nazzjonali. Iddiskutejna loqsma li huma koperti minn dan ir-rapport analitiku mal-persunal tal-Kummissjoni,
mal-NGOs rilevanti u mal-gruppi ta’ riflessjoni. Ir-rapport analitiku tagħna huwa
infurmat ukoll minn rapporti oħra tal-QEA, pubblikazzjonijiet akkademiċi u
informazzjoni oħra disponibbli għall-pubbliku.

17 Ir-rapport analitiku tagħna jsegwi l-pubblikazzjoni reċenti tal-pakkett “Lesti għallmira ta’ 55 %” tal-Kummissjoni. Aħna għandna l-għan li nagħtu fehma indipendenti
dwar it-tassazzjoni fuq l-enerġija biex nikkontribwixxu għad-dibattitu leġiżlattiv.

18 Ir-rapport għandu tliet taqsimiet:
o

il-livelli attwali tat-tassazzjoni fuq l-enerġija fl-Istati Membri u l-istrumenti talipprezzar tal-karbonju, u kif dawn jappoġġaw l-għanijiet klimatiċi;

o

is-sussidji fuq l-enerġija u kif jinċentivaw l-azzjoni dwar il-klima;

o

il-kontribut tad-Direttiva dwar l-ETD għall-objettivi klimatiċi.
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Taxxi attwali fuq l-enerġija u l-ipprezzar
attwali tal-karbonju
Tassazzjoni u effiċjenza fl-enerġija

19 Fil-valutazzjoni tal-2019 dwar il-progress lejn il-miri nazzjonali tal-effiċjenza fl-

enerġija għall-2020 15, il-Kummissjoni ddeterminat il-fatturi prinċipali tal-iffrankar talenerġija. Skont din il-valutazzjoni, l-iskemi ta’ obbligi b’rabta mal-effiċjenza fl-enerġija
wasslu għal 36 % tal-iffrankar tal-enerġija rrappurtat. Il-miżuri tat-tassazzjoni fuq lenerġija li jmorru lil hinn mir-rata minima tal-UE kienu t-tieni fattur prinċipali, b’16 %
tal-iffrankar totali tal-enerġija rrappurtat.

20 It-tassazzjoni fuq l-enerġija tista’ tkun fattur ewlieni biex jintlaħqu l-objettivi

klimatiċi tal-UE 16. Fl-NECPs tagħhom, erba’ Stati Membri kkwantifikaw l-impatt talmiżuri ppjanati tat-tassazzjoni fuq l-enerġija. L-istimi tagħhom ivarjaw minn 4 %
sa 32 % tal-iffrankar totali mistenni tal-enerġija (32 % fil-Ġermanja, 14 % fil-Litwanja,
10 % fil-Finlandja, u 4 % fiċ-Ċekja).

21 L-OECD evidenzjat korrelazzjoni negattiva bejn it-tassazzjoni u l-intensità

enerġetika tal-PDG 17, u kkonkludiet li l-pajjiżi b’taxxi ogħla fuq l-enerġija għandhom ittendenza li jkollhom ekonomiji intensivi fl-enerġija 18. Aħna wettaqna valutazzjoni simili
għall-Istati Membri tal-UE u sibna korrelazzjoni simili.

Tassazzjoni skont is-settur u skont il-prodott

22 Studju reċenti kkalkula rata medja tat-taxxa fuq l-enerġija tal-UE ta’ EUR 25/MWh

u rata tat-taxxa effettiva (filwaqt li jittieħed kont tar-ribassi, il-krediti u t-tnaqqis tat15

Ir-Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, Valutazzjoni tal-2019 dwar
il-progress li għamlu l-Istati Membri lejn il-miri nazzjonali tal-effiċjenza enerġetika għall2020 u lejn l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika kif meħtieġ millArtikolu 24(3) tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika 2012/27/UE, COM(2020) 326 final.

16

https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-24-andtaxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en

17

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity

18

L-OECD Taxing energy use 2019, Ottubru 2019.
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taxxa) ta’ EUR 18/MWh 19. Bħala parti mill-valutazzjoni tal-impatt għall-proposta
tagħha għal reviżjoni tal-ETD 20, il-Kummissjoni ppubblikat rati tat-taxxa effettivi għal
fjuwils speċifiċi għal xi setturi, iżda mhux ir-rati tat-taxxa effettivi kumplessivi għal kull
settur.

23 Il-Figura 4 turi t-taxxa medja fuq l-enerġija tas-setturi differenti, ikkalkulata bħala

d-dħul totali rispettiv mit-taxxa fuq l-enerġija diviż bl-użu totali rispettiv tagħhom talenerġija. Ibbażat fuq id-data fir-rapport ta’ Trinomics 21, li twettaq għall-Kummissjoni,
it-taxxa medja fuq l-enerġija tvarja ħafna, minn żero għat-trasport internazzjonali blajru għal aktar minn EUR 50 għat-trasport bit-triq.

Figura 4 – Taxxi fuq l-enerġija skont is-settur f’EUR/MWh
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments - Final Report Energy Taxes, Ottubru 2020, p. 22.
19

Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, Ottubru 2020.

20

Il-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tirriforma l-istruttura tal-Unjoni dwar tassazzjoni fuq
prodotti tal-enerġija u l-elettriku (riformulazzjoni), COM(2021) 563 final.

21

Ara n-Nota 19 f’qiegħ il-paġna.
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24 Ir-rati medji tat-taxxa għall-prodotti tal-enerġija jvarjaw minn EUR 1.7/MWh għal

EUR 107.8/MWh (ara l-Figura 5). Dawn il-varjazzjonijiet ma jirriflettux id-differenzi fleffiċjenza fl-emissjonijiet tal-karbonju. Il-faħam huwa ntaxxat inqas mill-gass naturali (li
huwa aktar effiċjenti fl-emissjonijiet tal-karbonju), u xi fjuwils fossili huma ntaxxati
sinifikattivament inqas mill-elettriku (li jista’ jiġi prodott minn sorsi b’livell baxx ta’
emissjonijiet tal-karbonju).

Figura 5 – Taxxi skont il-prodott tal-enerġija f’EUR/MWh
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments - Final Report Energy Taxes, Ottubru 2020, p. 25.

Ipprezzar tal-karbonju

25 L-istituzzjonijiet internazzjonali22 josservaw li l-iffissar ta’ prezz xieraq fuq l-

emissjonijiet tal-karbonju jappoġġa l-objettivi klimatiċi u jista’ jkun għodda effiċjenti

22

Monitoraġġ Fiskali tal-FMI, How to mitigate climate change, Ottubru 2019; l-OECD, Effective
Carbon Rates 2021, Mejju 2021; l-AIE, Energy Policy Reviews; il-Bank Dinji, sit web.
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għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Dan ifisser ukoll li min iniġġes iħallas għall-ispiża imposta
fuq is-soċjetà li tirriżulta mill-emissjonijiet mill-użu tal-enerġija. L-emissjonijiet talkarbonju jistgħu jiġu pprezzati permezz ta’ taxxi espliċiti fuq il-karbonju u dazji tas-sisa
(li għalihom jista’ jiġi kkalkulat ekwivalenti impliċitu ta’ taxxa fuq il-karbonju), jew
permezz ta’ sistema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet bħall-EU ETS.

26 Fir-rapport tagħna dwar il-finanzi sostenibbli23, aħna rrakkomandajna li l-

Kummissjoni tidentifika miżuri addizzjonali li għandhom l-għan li jiżguraw li l-ipprezzar
tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra jirrifletti aħjar l-ispiża ambjentali tagħhom.

Is-setturi li jaqgħu taħt l-ETS jirċievu kwoti bla ħlas għal parti millemissjonijiet tagħhom

27 L-EU ETS tapplika għas-setturi tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana, għall-

industriji intensivi fl-enerġija u għall-avjazzjoni kummerċjali intra-UE. Hija tillimita lemissjonijiet totali ta’ dawn is-setturi. Skont l-EU ETS, jeħtieġ li l-kumpaniji jiksbu kwoti
tal-emissjonijiet ekwivalenti għall-emissjonijiet tagħhom ta’ gassijiet serra. L-għażla
prestabbilita hija li dawn jinxtraw f’irkant. Madankollu, il-kwoti jiġu allokati bla ħlas
għall-industriji intensivi fl-enerġija (bħall-produzzjoni tal-azzar u tas-siment) u għallmodernizzazzjoni tas-settur tal-ġenerazzjoni tal-enerġija f’xi Stati Membri. Fir-rapport
tagħna tal-2020 dwar l-EU ETS 24, aħna osservajna li l-allokazzjoni bla ħlas tal-kwoti ma
kinitx immirata b’mod suffiċjentement tajjeb biex tirrifletti r-riskju ta’ rilokazzjoni talemissjonijiet tal-karbonju. Skont il-leġiżlazzjoni riveduta tal-EU ETS tal-2018, is-sistema
ta’ allokazzjonijiet bla ħlas ġiet estiża għal 10 snin oħra 25.

It-taxxi espliċiti fuq il-karbonju saru aktar komuni, iżda jvarjaw b’mod
konsiderevoli bejn l-Istati Membri

28 L-użu ta’ taxxi espliċiti fuq il-karbonju, li jpoġġu direttament prezz fuq l-

emissjonijiet tas-CO2, żdied maż-żmien. Fl-2008, seba’ Stati Membri imponew taxxi

23

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 22/2021: Finanzi sostenibbli: Jeħtieġ li l-UE tieħu azzjoni
aktar konsistenti biex il-finanzjament jiġi dirett mill-ġdid lejn investiment sostenibbli,
Settembru 2021.

24

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 18/2020: Is-Sistema tal-UE għan-Negozjar ta´ Emissjonijiet: lallokazzjoni bla ħlas tal-kwoti kienet teħtieġ immirar aħjar, Settembru 2020.

25

Id-Direttiva (UE) 2018/410 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2018 li
temenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jiżdiedu t-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u linvestimenti għal emissjonijiet baxxi ta’ karbonju, u d-Deċiżjoni (UE) 2015/1814 (ĠU L 76,
19.3.2018, p. 3).
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espliċiti fuq il-karbonju. Attwalment, 14-il Stat Membru tal-UE għandhom taxxa bħal
din (ara l-Figura 6); dawn ivarjaw ħafna minn EUR 0.1/tunnellata ta’ CO2 fil-Polonja
għal aktar minn EUR 100/tunnellata ta’ CO2 fl-Iżvezja. Dawn it-taxxi normalment ma
japplikawx għal setturi li huma diġà koperti mill-EU ETS. L-ogħla sehem tal-emissjonijiet
totali koperti huwa fl-Irlanda (49 %), segwita mid-Danimarka u mill-Iżvezja (40 %).

Figura 6 – Taxxi espliċiti fuq il-karbonju fl-UE
Taxxa espliċita fuq ilkarbonju
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Nota: Id-data dwar is-sehem ta’ gassijiet serra koperti għadha mhijiex disponibbli għall-Ġermanja, għanNetherlands u għal-Lussemburgu, li introduċew taxxa fuq il-karbonju fl-2021.
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data minn Tax foundation, il-bażi ta’ data tat-Taxxi fl-Ewropa, u l-OECD għallidentifikazzjoni tas-setturi koperti mit-taxxa espliċita fuq il-karbonju għall-Estonja u l-Polonja.
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Valutazzjoni komparattiva bħala għodda għall-evalwazzjoni tallivell ta’ tassazzjoni
Taxxi u prezzijiet tal-kwoti tal-ETS tal-Istati Membri

29 Reċentement, l-OECD wettqet valutazzjoni komparattiva tal-prezzijiet nazzjonali

tal-karbonju ma’ diversi spejjeż tal-karbonju 26:
o

EUR 30/tunnellata ta’ CO2 – parametru referenzjarju storiku ta’ prezz ta’ livell
baxx. Il-prezzijiet tas-CO2 li jkunu inqas minn dan il-parametru referenzjarju ma
jwasslux għal tnaqqis sinifikattiv tal-emissjonijiet;

o

EUR 60/tunnellata ta’ CO2 – stima ta’ livell medju tal-ispejjeż tal-karbonju fl-2020,
li tirrappreżenta wkoll stima ta’ livell baxx tal-ispejjeż tal-karbonju fl-2030. Prezz
tal-karbonju ta’ EUR 60/tunnellata ta’ CO2 fis-snin 2030 huwa konsistenti ma’
dekarbonizzazzjoni kajmana;

o

EUR 120/tunnellata ta’ CO2 – stima ċentrali tal-prezz tal-karbonju meħtieġ fl-2030
għad-dekarbonizzazzjoni sa nofs is-seklu. L-OECD tosserva li prezz ta’ EUR 120
huwa aktar konformi mal-istimi reċenti tal-ispejjeż soċjali kumplessivi talkarbonju.

30 Fl-Istati Membri tal-UE, il-livelli tat-taxxa għall-użi tal-enerġija għajr il-fjuwils tattrasport bit-triq (ara l-Figura 4 u l-Figura 5) huma anqas minn EUR 30/tunnellata ta’
CO2, il-livell li fih l-OECD tistenna li jibdew l-isforzi ta’ tnaqqis.

31 L-EU ETS hija bbażata fuq pjan fuq terminu twil biex jiġi ssikkat gradwalment il-

limitu massimu fuq l-emissjonijiet totali għas-setturi li jaqgħu taħt l-ETS. Dan jinvolvi
aspettattiva ta’ żieda fil-prezz, li tista’ twassal lin-negozji biex jaġixxu aktar kmieni. Ilprezz tal-kwota tal-emissjonijiet tal-EU ETS varja b’mod sinifikanti maż-żmien
(ara l-Figura 7). Bejn l-2008 u l-2020, minkejja li l-prezz tal-EU ETS kien taħt ilparametru referenzjarju l-aktar baxx tal-OECD, l-emissjonijiet tas-CO2 koperti mill-ETS
naqsu b’madwar 40 % 27. Il-prezz tal-EU ETS żdied minn dak iż-żmien ’il hawn: fi tmiem
Novembru 2021, il-prezz ta’ kwota tal-emissjonijiet kien jaqbeż is-EUR 70.

26

L-OECD, Effective carbon rates 2021, Mejju 2021.

27

Ibbażat fuq id-data tal-EEA.
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Figura 7 – Evoluzzjoni tal-prezz tal-kwota tal-emissjonijiet
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq Sandbag carbon price viewer u EU ETS data viewer.

Setturi fejn huwa meħtieġ prezz ogħla tal-karbonju

32 Il-prezz tas-CO2 li jkun inaqqas il-vantaġġ kompetittiv tal-fjuwils fossili jvarja,

skont is-settur tal-attività ekonomika u t-teknoloġija kkonċernata (ara l-Figura 8). LInstitut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI) ikkalkula li
teknoloġija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju għall-industrija tas-siment tkun
tilħaq ekwilibriju bi prezz tal-karbonju ta’ EUR 40 sa EUR 80/tunnellata ta’ CO2, filwaqt
li għall-azzar ir-rata tkun ta’ EUR 50 sa EUR 90 għal kull tunnellata ta’ CO2 28. Ibbażat fuq
id-data tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija, aħna stmajna li jkun meħtieġ prezz talkarbonju ta’ aktar minn EUR 70/tunnellata ta’ CO2 biex jinċentiva l-użu ta’ fjuwils talavjazzjoni sostenibbli u investimenti fir-riċerka u l-iżvilupp għal teknoloġiji b’livell baxx
ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-avjazzjoni.

28

IDDRI, Decarbonising basic materials in Europe, Ottubru 2019.

21

Figura 8 – Stima tal-prezz ta’ ekwilibriju tas-CO2 biex jitnaqqas il-vantaġġ
kompetittiv tal-fjuwils fossili meta mqabbla ma’ teknoloġiji b’livell baxx
ta’ emissjonijiet tal-karbonju
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq data minn Cordis, is-sit web tal-Kummissjoni u l-ICCT għall-intensità talemissjonijiet tal-industriji; data mill-IDDRI u kalkoli proprji bbażati fuq data tal-AIE, il-prezz medju tażżejt u r-rata medja tal-kambju EUR/USD f’Ġunju 2021 għall-prezz ta’ ekwilibriju.

33 Madankollu, it-tassazzjoni hija biss element wieħed tar-rispons tal-gvernijiet

nazzjonali. Fl-UE diġà jeżistu regoli u regolamenti settorjali, pereżempju standards talkwalità tal-arja u limiti fuq l-emissjonijiet tal-vetturi. L-Istati Membri għandhom politiki
speċifiċi biex jirrispettaw aktar il-klima, bħall-proposta reċenti ta’ Franza biex jiġi
pprojbit l-ivjaġġar bl-ajru fuq distanzi qosra meta jkunu jeżistu alternattivi permezz talferroviji.
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Aspetti soċjali tat-tassazzjoni

34 It-tassazzjoni fuq l-enerġija jista’ jkollha impatt sinifikanti fuq l-unitajiet domestiċi

u tirriżulta f’reżistenza għat-taxxi fuq l-enerġija. Il-Kummissjoni sabet li l-ammonti li lunitajiet domestiċi jonfqu fuq l-enerġija (inklużi kemm it-tisħin kif ukoll it-trasport)
ivarjaw b’mod konsiderevoli. L-ifqar unitajiet domestiċi, dawk fid-deċil l-aktar baxx taddistribuzzjoni tal-introjtu, fil-Lussemburgu, f’Malta, fil-Finlandja u fl-Iżvezja, jonfqu
inqas minn 5 % tal-introjtu tagħhom fuq l-enerġija. Fiċ-Ċekja u fis-Slovakkja, huma
jonfqu aktar minn 20 % tal-introjtu tagħhom fuq l-enerġija 29.

35 Biex jittaffa r-riskju ta’ rifjut tar-riformi tat-taxxa, organizzazzjonijiet

internazzjonali 30 rrakkomandaw trasparenza akbar dwar ir-raġunijiet għar-riformi tattaxxa u l-użu tad-dħul, it-tnaqqis f’taxxi oħra, u l-miżuri ta’ ridistribuzzjoni (ara wkoll
l-Kaxxa 1). Studji 31 wrew li l-allokazzjoni tad-dħul tista’ ttejjeb l-aċċettazzjoni tat-taxxi
fuq il-karbonju.

Kaxxa 1 – Rifjut tar-riformi tat-taxxa fuq l-enerġija
Fl-2014 Franza introduċiet taxxa fuq il-karbonju biex tappoġġa l-objettivi klimatiċi
tagħha; dan kien jinkludi skeda ta’ żidiet fit-taxxa. Fl-2018, f’kuntest ta’ żieda filprezzijiet internazzjonali taż-żejt, il-prezz tal-enerġija żdied ħafna, u dan wassal
għal inkwiet ċivili fil-forma tal-moviment tas-“sdieri sofor”. B’riżultat ta’ dan, ilgvern iffriża t-taxxa. Rapport tal-2019 mill-Cour des comptes 32 ta’ Franza
rrakkomanda r-ritorn għaż-żieda ppjanata fit-taxxa fuq il-karbonju, appoġġata
minn miżuri oħra bħall-kumpens għall-unitajiet domestiċi l-aktar affettwati.

29

Id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni SWD(2020) 951 final, Energy prices
and costs in Europe, il-Parti 3/6, Ottubru 2020.

30

L-OECD, Dokumenti ta’ Ħidma dwar l-Ambjent Nru 168, Designing fossil fuel subsidy
reforms in OECD and G20 countries: A robust sequential approach methodology,
Ottubru 2020; iċ-Ċentru għall-Ekonomija u l-Politika tat-Tibdil fil-Klima u l-Istitut ta’ Riċerka
Grantham dwar it-Tibdil fil-Klima u l-Ambjent, How to make carbon taxes more acceptable,
Diċembru 2017; u s-sit web tal-Kummissjoni – Konferenza dwar it-Tassazzjoni Ekoloġika.

31

Ibid.

32

Cour des comptes, Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité environnementale au
défi de l’urgence climatique - Synthèse, Settembru 2019.

23

Sussidji fuq l-enerġija
Tipi ta’ sussidji fuq l-enerġija

36 Is-sussidji fuq l-enerġija jistgħu jieħdu forom differenti: nefqa tat-taxxa (eż. krediti

u ribassi tat-taxxa), appoġġ għall-introjtu jew għall-prezzijiet, trasferimenti diretti, jew
il-finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp (ara wkoll il-paragrafu 04). Is-sussidji fuq lenerġija li ġejjin minn miżuri ta’ tassazzjoni, u b’hekk jinfluwenzaw ir-rata tat-taxxa
effettiva, kienu jirrappreżentaw 39 % tas-sussidji totali fuq l-enerġija fl-2019 –
EUR 68 biljun minn total ta’ EUR 176 biljun (ara l-Figura 9).

Figura 9 – Sussidji fuq l-enerġija skont il-kategorija fl-2019

Trasferimenti
diretti
EUR 17-il biljun
10 %

Baġits tar-R&Ż
EUR 6 biljun
3%

Appoġġ għallintrojtu jew
għall-prezzijiet
EUR 85 biljun
48 %

Nefqiet tattaxxa
EUR 68 biljun
39 %

Sors: il-QEA, ibbażat fuq Study on energy subsidies and other government interventions in the European
Union - Rapport finali, Ottubru 2021.
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37 Il-Kummissjoni hija responsabbli għall-approvazzjoni ta’ xi sussidji (eż. miżuri ta’

eżenzjoni mit-taxxa għall-bijofjuwils 33). Dan japplika għal miżuri selettivi li jikkwalifikaw
bħala għajnuna mill-Istat u li ma jaqgħux taħt ir-regoli ġenerali ta’ eżenzjoni ta’
kategorija 34 jew taħt regoli de minimis 35 (inqas minn EUR 200 000 għal tliet snin), u li
ma jingħatawx taħt skema ta’ għajnuna diġà awtorizzata mill-Kummissjoni. IlKummissjoni stabbiliet linji gwida dwar il-kundizzjonijiet li taħthom tista’ tqis lgħajnuna għall-enerġija u għall-ambjent kompatibbli mat-Trattat. F’Ġunju 2021, ilKummissjoni ppubblikat abbozz ta’ Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat għall-Klima, lEnerġija u l-Ambjent 36. Bosta NGOs esprimew it-tħassib tagħhom rigward lakuni
possibbli fid-dispożizzjonijiet li ġew introdotti reċentement għall-għeluq ta’ minjieri talfaħam, u rigward ir-riskju ta’ appoġġ dejjem akbar għall-gass fossili 37.

38 Fil-passat, il-Kunsill wera li għandu s-setgħa li jiddeċiedi dwar regoli speċifiċi li

jippermettu lill-Istati Membri jipprovdu għajnuna mill-Istat, u b’hekk ġiet newtralizzata
s-setgħa ta’ evalwazzjoni tal-Kummissjoni, kif kien il-każ għall-iffaċilitar tal-għeluq ta’
minjieri tal-faħam 38.

33

Is-sit web tal-Kummissjoni – Aħbarijiet tat-3 ta’ Settembru 2021 dwar l-għajnuna mill-Istat.

34

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014 tas-17 ta’ Ġunju 2014 li jiddikjara li ċerti
kategoriji ta’ għajnuna huma kompatibbli mas-suq intern skont l-Artikoli 107 u 108 tatTrattat (ĠU L 187, 26.6.2014, p. 1).

35

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1407/2013tat-18 ta’ Diċembru 2013 dwar lapplikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
għall-għajnuna de minimis (ĠU L 352, 24.12.2013, p. 1).

36

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, Draft Guidelines on State aid for climate, environmental
protection and energy 2022.

37

Reviżjoni tas-CEEAG dwar l-għajnuna mill-Istat – NGO letter on fossil fuels.

38

2010/787/UE: id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Diċembru 2010 dwar Għajnuna mill-Istat
biex jiġi ffaċilitat l-għeluq ta’ minjieri tal-faħam li mhumiex kompettitivi (ĠU L 336,
21.12.2010, p. 24).
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Sussidji fuq l-enerġija rinnovabbli

39 Is-sussidji fuq l-enerġija ilhom jiżdiedu maż-żmien, xprunati minn żieda fis-sussidji

fuq l-enerġija rinnovabbli li żdiedu 3.9 darbiet matul il-perjodu 2008-2019 39
(ara l-Figura 10).

Figura 10 – Sussidji fuq l-enerġija skont il-kategorija bejn l-2008 u l-2019
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq Study on energy subsidies and other government interventions in the European
Union, Ottubru 2021.

40 Is-sussidji fuq l-enerġija rinnovabbli jistgħu jintużaw mill-Istati Membri biex

jappoġġaw l-objettivi klimatiċi tagħhom. Dawn jistgħu jieħdu l-forma ta’ finanzjament
tal-investiment inizjali meħtieġ għall-użu tal-enerġija rinnovabbli; forom oħra jinkludu
garanziji tal-prezzijiet, tariffi “feed-in”, u eżenzjonijiet mit-taxxa.

41 L-użu tal-enerġija rinnovabbli għall-ġenerazzjoni tal-elettriku żdied fl-Istati

Membri kollha matul l-aħħar 10 snin. It-tkabbir fis-sussidji fuq l-enerġija rinnovabbli

39

Ara Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, Ottubru 2020.
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kkontribwixxa għaż-żieda fis-sehem tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-UE, li żdied
minn 12.6 % fl-2008 għal 19.7 % fl-2019, qrib il-mira ta’ 20 % 40 għall-2020.

Sussidji fuq l-effiċjenza fl-enerġija

42 Is-sussidji jistgħu jintużaw ukoll biex jinkoraġġixxu titjib fl-effiċjenza fl-enerġija. Is-

sussidji fuq l-effiċjenza fl-enerġija żdiedu b’aktar mid-doppju mill-2008 41 ’l hawn, u
żdiedu minn EUR 7 biljun fl-2008 għal EUR 15-il biljun fl-2018. Fl-2018, l-effiċjenza flenerġija rċeviet madwar 9 % tas-sussidji totali tal-UE fuq l-enerġija; l-akbar riċevituri
kienu l-unitajiet domestiċi.

43 L-Istati Membri jirrappurtaw kull sena lill-Kummissjoni dwar il-progress li jkun sar

lejn il-miri nazzjonali tal-effiċjenza fl-enerġija. Ir-rapporti tagħhom jikkwantifikaw limpatt tal-miżuri li għandhom l-għan li jwasslu għall-iffrankar tal-enerġija. Levalwazzjoni tal-Kummissjoni ta’ dawn ir-rapporti tistma li s-sussidji fil-forma ta’
inċentivi fiskali u skemi ta’ finanzjament jikkontribwixxu madwar 20 % tal-iffrankar
totali tal-enerġija rrappurtat mill-Istati Membri 42.

Sussidji fuq il-fjuwils fossili

44 Is-sussidji fuq il-fjuwils fossili jistgħu jieħdu l-forma ta’ eżenzjoni mit-taxxa jew

tnaqqis fit-taxxa, trasferimenti baġitarji, appoġġ għall-introjtu u għall-prezzijiet, u lipprezzar baxx tal-prodotti. Dawn joħolqu riskji sinifikanti 43:
o

jimminaw l-effettività tas-sinjali tal-prezz tal-karbonju, u b’hekk ifixklu ttranżizzjoni tal-enerġija;

40

Data mill-Eurostat, Share of renewable energy in gross final energy consumption
(T2020_31).

41

Ara Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, Ottubru 2020.

42

Ir-Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, Valutazzjoni tal-2020 talprogress li sar mill-Istati Membri lejn l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza flEnerġija 2012/27/UE u lejn il-varar ta’ binjiet b’użu ta’ kważi żero enerġija u ta’ rekwiżiti
minimi kostottimali tar-rendiment fl-użu tal-enerġija fl-UE f’konformità mad-Direttiva dwar
ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija, COM(2020) 954 final, Ottubru 2020.

43

L-ODI, Fossil fuel subsidies in draft EU National Energy and Climate Plans, Settembru 2019.
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o

jikkontribwixxu għall-ħsara tas-saħħa pubblika, billi jiffavorixxu s-sors ewlieni tattniġġis tal-arja;

o

iżidu r-riskju ta’ “intrappolament” tal-investimenti b’livell għoli ta’ emissjonijiet
tal-karbonju u r-riskju ta’ investiment f’assi li jeħtieġ li jiġu dekummissjonati qabel
tmiem il-ħajja tagħhom;

o

joħolqu distorsjoni tas-suq, filwaqt li jagħmlu t-teknoloġiji tal-enerġija nadifa u taleffiċjenza fl-enerġija relattivament aktar għaljin.

45 Studju reċenti dwar is-sussidji fuq l-enerġija mwettaq għall-Kummissjoni44 wera li

s-sussidji fuq il-fjuwils fossili mill-Istati Membri tal-UE baqgħu relattivament stabbli
mill-2008 sal-2019, f’ammont ta’ madwar EUR 55-58 biljun kull sena. L-Istati Membri
pprovdew żewġ terzi minn dawn is-sussidji (EUR 35 biljun fl-2018) bħala eżenzjonijiet
mit-taxxa jew tnaqqis fit-taxxa; it-terz l-ieħor (EUR 8.5 biljun) kien jikkonsisti f’tariffi
“feed-in”, primjums “feed-in”, obbligi ta’ enerġija rinnovabbli u skemi ta’ appoġġ għallprezzijiet lill-produtturi għall-produzzjoni ta’ elettriku minn kombinament ta’ sħana u
enerġija permezz ta’ fjuwils fossili 45.

46 Is-setturi kollha jirċievu sussidji fuq il-fjuwils fossili (ara l-Figura 11). L-industrija

tal-enerġija tirċievi kemm il-biċċa l-kbira mis-sussidji fuq l-enerġija kif ukoll il-biċċa lkbira mis-sussidji fuq il-fjuwils fossili f’termini assoluti. Is-sussidji fuq il-fjuwils fossili
jirrappreżentaw il-maġġoranza tas-sussidji fuq l-enerġija għal tliet setturi: l-industrija,
it-trasport u l-agrikoltura.

44

Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union,
Ottubru 2021.

45

Ara Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, Ottubru 2020.
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Figura 11 – Sussidji fuq l-enerġija u sussidji fuq il-fjuwils fossili skont issettur fl-2019
EUR biljun
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq Study on energy subsidies and other government interventions in the European
Union, Ottubru 2021.

47 Fir-rapport tagħna dwar l-EU ETS46, aħna osservajna li l-Istati Membri li

jibbenefikaw minn kwoti bla ħlas tal-ETS għas-settur tal-ġenerazzjoni tal-enerġija
naqqsu l-intensità relatata tal-karbonju inqas minn dawk l-Istati Membri li ma kinux
eliġibbli għal kwoti bla ħlas tal-ETS. B’hekk, il-kwoti bla ħlas tal-ETS, li jkopru lemissjonijiet ta’ gassijiet serra prinċipalment mill-użu tal-fjuwils fossili u għalhekk
jistgħu jitqiesu bħala sussidji fuq il-fjuwils fossili, naqqsu l-użu ta’ teknoloġiji b’livell
baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju.

48 Ir-Regolament dwar il-Governanza jirrikjedi li l-Istati Membri jirrappurtaw fl-

NECPs tagħhom dwar l-objettivi nazzjonali biex jiġu eliminati gradwalment is-sussidji
fuq l-enerġija, b’mod partikolari għall-fjuwils fossili, kif ukoll dwar il-progress li sar fleliminazzjoni gradwali. Il-Liġi Ewropea dwar il-Klima tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni
biex tipprovdi formats ta’ rappurtar uniformi dwar l-eliminazzjoni gradwali tas-sussidji
fuq l-enerġija, b’mod partikolari s-sussidji fuq il-fjuwils fossili. Il-Kummissjoni

46

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 18/2020: Is-Sistema tal-UE għan-Negozjar ta´ Emissjonijiet: lallokazzjoni bla ħlas tal-kwoti kienet teħtieġ immirar aħjar, Settembru 2020.
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infurmatna li l-arranġamenti ta’ rappurtar għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ att ta’
implimentazzjoni fl-2022.

49 Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-NECPs47 tikkonkludi li s-sussidji fuq

il-fjuwils fossili għadhom impediment kbir għal tranżizzjoni kosteffiċjenti tal-enerġija u
tal-klima u għal suq intern li jiffunzjona. Kien hemm 3 Stati Membri (id-Danimarka, lItalja u l-Portugall) li wettqu rendikont komprensiv tas-sussidji fuq il-fjuwils fossili,
filwaqt li 12 iddikjaraw li se jaħdmu fuq pjanijiet biex dawn jiġu eliminati gradwalment,
u 6 inkludew skeda ta’ żmien biex jagħmlu dan. Fir-rapport tal-Istat tal-Unjoni talEnerġija tal-2021 48, il-Kummissjoni tenniet li jenħtieġ li s-sussidji fuq il-fjuwils fossili
jintemmu.

50 L-organizzazzjonijiet internazzjonali ġibdu l-attenzjoni b’mod regolari għar-rwol

tas-sussidji fuq il-fjuwils fossili. Fir-Rieżamijiet tal-Politika tal-Enerġija (2016-2021)
tagħha, l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija tat parir li jenħtieġ li s-sussidji fuq ilfjuwils fossili jiġu eliminati 49, u li jenħtieġ li l-inċentivi u s-sinjali tal-prezzijiet jiġu
allinjati mal-objettivi klimatiċi 50. Fir-Rieżamijiet tal-Prestazzjoni Ambjentali 51 u flIstħarriġiet Ekonomiċi nazzjonali 52, l-OECD appellat biex jitnaqqsu s-sussidji fuq ilfjuwils fossili u biex it-tniġġis u t-tassazzjoni jiġu allinjati.

51 Ir-rapport tagħna tal-2020 dwar l-EU ETS53 irrakkomanda li r-rwol tal-kwoti bla

ħlas jiġi eżaminat mill-ġdid u li dawn ikunu mmirati aħjar. Il-Kummissjoni aċċettat din

47

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, Valutazzjoni madwar l-UE kollha
tal-Pjanijiet Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima Immexxu ’l quddiem it-tranżizzjoni ekoloġika
u nippromwovu l-irkupru ekonomiku permezz ta' ppjanar integrat tal-enerġija u tal-klima,
COM(2020) 564 final, Settembru 2020.

48

Ir-Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, L-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija 2021 – Kontribut
għall-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Irkupru tal-Unjoni, COM(2021) 950 final, Ottubru 2021.

49

Eż. il-Belġju (2016); il-Ġermanja (2020); il-Polonja (2016).

50

Eż. l-Awstrija (2020); is-Slovakkja (2016); il-Finlandja (2018); l-Unjoni Ewropea (2020).

51

Iċ-Ċekja, l-Ungerija.

52

Iċ-Ċekja, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Greċja, Spanja, in-Netherlands, il-Polonja, ilPortugall, is-Slovakkja.

53

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 18/2020: Is-Sistema tal-UE għan-Negozjar ta´ Emissjonijiet: lallokazzjoni bla ħlas tal-kwoti kienet teħtieġ immirar aħjar, Settembru 2020.
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ir-rakkomandazzjoni u infurmatna li din qed tingħata segwitu. Aħna nosservaw li lazzjoni dwar dan tkun tikkontribwixxi wkoll għal tnaqqis tas-sussidji fuq il-fjuwils fossili.

Tqabbil bejn is-sussidji fuq il-fjuwils fossili u s-sussidji fuq lenerġija rinnovabbli
Fi 15-il Stat Membru, il-fjuwils fossili jiġu ssussidjati aktar mill-enerġija
rinnovabbli

52 Aħna qabbilna s-sussidji fuq il-fjuwils fossili mas-sussidji fuq l-enerġija rinnovabbli

(ara l-Figura 12). B’mod ġenerali, is-sussidji fuq l-enerġija rinnovabbli huma ogħla fl-UE
kollha. Madankollu, id-data aggregata taħbi differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri.
Hemm 15-il Stat Membru li jallokaw aktar sussidji fuq il-fjuwils fossili milli dawk fuq lenerġija rinnovabbli. L-Istati Membri li jonfqu aktar mill-medja tal-UE fuq is-sussidji fuq
il-fjuwils fossili ġeneralment ikollhom surplus ta’ sussidji fuq il-fjuwils fossili minflok
sussidji fuq l-enerġija rinnovabbli.
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Figura 12 – Il-livell tas-sussidji fuq il-fjuwils fossili bi tqabbil mas-sussidji
fuq l-enerġija rinnovabbli
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Il-Portugall
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1.0 %

0.5 %

0.0 %

0.5 %

1.0 %

Sussidji fuq il-fjuwils fossili (FFS)

Sussidji fuq l-enerġija rinnovabbli (RES)

Surplus tal-FFS meta mqabbla
mar-RES

Surplus tar-RES meta mqabbla mal-FFS

Sors: il-QEA, ibbażat fuq Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments, Ottubru 2020.
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L-Istati Membri li jinsabu lura fil-progress tagħhom lejn l-għanijiet tal-enerġija
rinnovabbli jallokaw inqas finanzjament għall-enerġija rinnovabbli

53 Aħna analizzajna s-seba’ Stati Membri li fl-2018 u fl-2019 kienu aktar minn żewġ

punti perċentwali lura f’termini tal-ilħuq tal-miri tal-enerġija rinnovabbli tagħhom
għall-2020 54. Osservajna li għal dawn l-Istati Membri s-sehem tas-sussidji fuq l-enerġija
rinnovabbli fil-PDG huwa taħt il-medja tal-UE (ara l-Figura 13).

Figura 13 – Distanza lejn il-mira tal-enerġija rinnovabbli u l-livell tassussidji fuq l-enerġija rinnovabbli
L-Istati Membri li kienu aktar minn żewġ punti
perċentwali lil hinn mill-mira tagħhom tal-enerġija
rinnovabbli fl-2019
Distanza lejn il-mira tal-enerġija rinnovabbli
2.84 pp

3.03 pp

3.08 pp

Il-Polonja
Is-Slovenja

0.21 %

0.15 %

Il-Belġju

0.33 %

3.95 pp

Il-Lussemburgu

0.10 %

4.02 pp

L-Irlanda

0.09 %

5.23 pp

5.78 pp

Sussidji fuq l-enerġija rinnovabbli/PDG

In-Netherlands
Franza

EU-27: 0.27 pp

0.21 %

0.22 %

EU-27: 0.53 %

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data mill-Eurostat dwar Share of renewable energy in gross final energy
consumption (T2020_31) u Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments, Ottubru 2020.

54

Iddefiniti fid-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal11 ta’ Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli
(ĠU L 328, 21.12.2018, p. 82).
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Id-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq lEnerġija – l-iffissar ta’ limiti minimi
għat-tassazzjoni fuq l-enerġija
L-ETD attwali
L-ETD għandha prinċipalment l-għan li tappoġġa s-suq intern

54 L-objettiv prinċipali tal-ETD tal-2003 huwa li tiżgura l-funzjonament tajjeb tas-suq

intern. Hija tistabbilixxi l-livell minimu ta’ tassazzjoni għall-prodotti tal-enerġija u għallelettriku biex tiġi armonizzata l-leġiżlazzjoni nazzjonali u jiġu evitati distorsjonijiet fissuq intern. Hija tappoġġa wkoll politiki oħra bħall-protezzjoni tal-ambjent, ilkompetittività tal-ekonomija tal-UE, u d-dimensjoni soċjali. Mid-dħul fis-seħħ tal-ETD,
kien hemm żviluppi sinifikanti fl-UE, bħal ambizzjoni klimatika akbar, progress
teknoloġiku u aġġornamenti leġiżlattivi. Mill-2003 ’l hawn, il-modifiki għall-ETD
irriflettew biss bidliet formali permezz tad-Deċiżjonijiet ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill,
bħar-reviżjoni tan-Nomenklatura Magħquda, li tintuża biex jiġu ddefiniti l-prodotti talenerġija li huma taxxabbli.

55 Ħafna utenti koperti mill-ETD jistgħu jibbenefikaw minn rati tat-taxxa

differenzjati, tnaqqis jew eżenzjonijiet li jiġu deċiżi mill-Istati Membri. Il-Figura 14
tagħti xi eżempji ta’ dawn il-flessibbiltajiet permessi mill-ETD.
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Figura 14 – Qafas tal-ETD
Id-Direttiva dwar it-Tassazzjoni tal-Enerġija (ETD)

Rati tat-taxxa differenzjati,
rati standard imnaqqsa

Possibbiltà ta’ rati
differenzjati li
jirrispettaw ir-rati
minimi tal-ETD.
Il-bażi tar-rati
differenzjati tista’
tkun pereżempju lvolum tal-konsum
jew il-kwalità talprodott tal-enerġija.

Rata mnaqqsa għallprodotti li jintużaw
bħala fjuwils talmagni jew fjuwils
stazzjonarji għal
ċerti setturi bħallagrikoltura u xxogħlijiet pubbliċi

Eżenzjonijiet u tnaqqis

Flessibbiltà tal-Istat
Membru:
Pereżempju sSetturi:
- tal-agrikoltura
- tal-industriji
intensivi flenerġija
- tal-unitajiet
domestiċi

Eżenzjonijiet
obbligatorji:
- navigazzjoni
- avjazzjoni
- prodotti talelettriku u talenerġija li
jintużaw biex
jiġġeneraw lelettriku

Esklużi millETD
- Injam tal-fjuwil,
karbonju tal-injam
- Elettriku, meta jkun
jirrappreżenta
aktar minn 50 %
tal-ispiża ta’
prodott
- Il-prodotti talenerġija u lelettriku li jintużaw
għal proċessi
mineraloġiċi
- Użi doppji ta’
prodotti talenerġija (eż.
riduzzjoni kimika,
użi oħra għajr ilmagni jew it-tisħin)

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija.

56 L-evalwazzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-ETD55 ikkonkludiet li d-Direttiva ma
tappoġġax l-użu ta’ alternattivi b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju, tbaxxi lprezzijiet ta’ ċerti fjuwils intensivi fil-karbonju, u ma tipprovdix dispożizzjonijiet legali
ċari għal xi prodotti tal-enerġija ġodda, bħal fjuwils alternattivi, elettrofjuwils, fjuwils
sintetiċi, bijometan, u fjuwils rinnovabbli ta’ oriġini mhux bijoloġika. Barra minn hekk,
ir-rati minimi ta’ tassazzjoni stabbiliti fid-Direttiva ma għadhomx jissodisfaw ir-rwol ta’
konverġenza inizjali tagħhom. Tassazzjoni minima ġiet introdotta biex jitnaqqsu ddifferenzi fil-livelli nazzjonali tat-taxxa fuq l-enerġija. Maż-żmien, il-biċċa l-kbira millIstati Membri żiedu r-rati tat-taxxa b’mod sinifikattivament ogħla mill-minimu tal-ETD.
Din is-sitwazzjoni għandha mnejn twassal għal distorsjonijiet fis-suq intern.

Il-livelli minimi tat-tassazzjoni fuq l-enerġija ma jinċentivawx l-użu ta’
sorsi tal-enerġija aktar nodfa

57 Il-Figura 15 tiġbor fil-qosor l-ekwivalenti tat-taxxa fuq il-karbonju tar-rata minima

ta’ tassazzjoni kif ikkalkulata mill-Kummissjoni. Hija turi li r-rata minima tat-taxxa għassors tal-enerġija li jniġġes l-aktar – il-faħam għall-użu kummerċjali – hija fost ir-rati laktar baxxi.
55

Id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, Evaluation of the Council
Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the
taxation of energy products and electricity, SWD(2019) 329 final.

35

Figura 15 – Tassazzjoni minima għal prodotti tal-enerġija magħżula
Rata tat-taxxa ekwivalenti
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0.54
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Nota: Iċ-ċifri għat-taxxa tal-karbonju ekwivalenti għall-elettriku huma bbażati fuq l-intensità medja talUE tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra għall-ġenerazzjoni tal-enerġija, li tiddependi fuq is-sors tal-enerġija
użat għall-produzzjoni tal-elettriku. L-emissjonijiet tas-CO2 ivarjaw minn bejn wieħed u ieħor tunnellata
ta’ CO2 għal kull MWh għall-impjanti li jaħdmu bil-faħam għal żero għall-elettriku prodott minn sorsi
rinnovabbli bħall-enerġija solari u mir-riħ jew minn impjanti tal-enerġija nukleari.
Sors: il-QEA, ibbażat fuq Commission evaluation of the ETD.
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58 L-ETD attwali tagħti lill-Istati Membri l-possibbiltà li jeżentaw parzjalment jew bissħiħ mit-tassazzjoni fuq l-enerġija sorsi tal-enerġija rinnovabbli bħal bijofjuwils u li
jeżentaw bis-sħiħ mit-tassazzjoni l-elettriku minn sorsi rinnovabbli. Il-Kummissjoni
tosserva 56 li dawn il-flessibbiltajiet ma jiżgurawx li l-enerġija rinnovabbli kumplessiva
jkollha rata tat-taxxa effettiva aktar baxxa meta mqabbla ma’ xi sorsi tal-fjuwils fossili.

Proposti leġiżlattivi “Lesti għall-mira ta’ 55 %” għat-tassazzjoni
fuq l-enerġija
Il-Kummissjoni pproponiet rati tat-taxxa ġodda bbażati fuq il-kontenut
tal-enerġija

59 Il-Kummissjoni ressqet struttura ġdida għar-rati tat-taxxa bħala parti millproposta dwar l-ETD (ara l-Figura 16).

56

Ara n-Nota 55 f’qiegħ il-paġna.
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Figura 16 – Rati proposti tat-taxxa fuq l-enerġija (mhux indiċjati)
Fjuwil u elettriku għall-agrikoltura, ilkostruzzjoni, il-magni stazzjonarji, it-tisħin
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Fjuwils fossili tradizzjonali (petrol, żejt tal-gass, pitrolju, faħam), bijofjuwils mhux sostenibbli,
bijolikwidi u prodotti solidi oħra (ħatab għan-nar, karbonju tal-injam)
Pitrolju għall-avjazzjoni
LPG, gass naturali, bijogass mhux sostenibbli, fjuwils mhux rinnovabbli ta’ oriġini mhux
bijoloġika
Bijofjuwils sostenibbli bbażati fuq l-għelejjel tal-ikel u tal-għalf, bijogass u bijolikwidi
Bijofjuwils sostenibbli iżda mhux avvanzati, bijogass, bijolikwidi u prodotti solidi oħra (ħatab
għan-nar, karbonju tal-injam)
Fjuwils b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju
Elettriku, bijofjuwils avvanzati u fjuwils rinnovabbli ta’ oriġini mhux bijoloġika
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea fil-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill
li tirriforma l-istruttura tal-Unjoni dwar tassazzjoni fuq prodotti tal-enerġija u l-elettriku
(riformulazzjoni), COM(2021) 563 final, Lulju 2021.

60 Il-bidliet proposti jinkludu:
o

L-introduzzjoni ta’ rati tat-taxxa ġodda bbażati fuq il-kontenut tal-enerġija u fuq ilprestazzjoni ambjentali u klimatika:
o

il-bidla minn tassazzjoni bbażata fuq il-volum għal tassazzjoni bbażata fuq ilkontenut tal-enerġija (EUR/GJ);

o

il-klassifikazzjoni u l-iffissar tat-tassazzjoni minima tal-prodotti differenti talenerġija skont il-prestazzjoni ambjentali tagħhom;
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o

o

o

o

iż-żieda fir-rati minimi tat-taxxa għall-fjuwils tal-magni u tat-tisħin, filwaqt li
titnaqqas it-taxxa minima għall-elettriku għall-użu mhux kummerċjali
(ara l-Figura 17);

It-tneħħija tat-trattament favorevoli ta’ xi setturi jew fjuwils, u l-estensjoni talkamp ta’ applikazzjoni tal-ETD:
o

l-eliminazzjoni tat-trattament favorevoli tad-diżil meta mqabbel mal-petrol;

o

it-tneħħija tal-eżenzjoni mit-taxxa tal-pitrolju għat-trasport tal-passiġġieri blajru u taż-żejt tqil għat-trasport marittimu, għal vjaġġi intra-UE;

o

il-kanċellazzjoni tal-possibbiltà li l-Istati Membri jeżentaw bis-sħiħ mittassazzjoni l-konsum tal-enerġija ta’ negozji intensivi fl-enerġija u talagrikoltura jew inaqqsu t-tassazzjoni tagħhom taħt il-minimu;

o

l-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tad-direttiva għall-pit, għall-injam talfjuwil, għall-karbonju tal-injam, u għal fjuwils alternattivi (bħall-idroġenu);

o

l-ispeċifikazzjoni ta’ rati minimi differenti tat-taxxa fuq l-enerġija għallkategoriji differenti ta’ bijofjuwils;

o

it-tneħħija tad-distinzjoni bejn l-użu kummerċjali u mhux kummerċjali;

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali:
o

iż-żieda gradwali tat-taxxa fuq l-enerġija matul perjodu ta’ tranżizzjoni ta’
10 snin mill-2023 sal-2033 għal xi fjuwils u użi biex tittaffa t-tranżizzjoni milleżenzjoni sħiħa attwali. B’mod partikolari, il-perjodi ta’ tranżizzjoni japplikaw
għall-unitajiet domestiċi u għas-settur tal-avjazzjoni;

o

l-indiċjar tar-rati minimi tat-taxxa mal-inflazzjoni;

Iż-żamma tal-possibbiltà li l-Istati Membri japplikaw eżenzjonijiet u tnaqqis għal
raġunijiet soċjali jew ta’ protezzjoni ambjentali.

39

Figura 17 – Bidliet fir-rati tat-taxxa fuq l-enerġija mil-livelli minimi
attwali għal-livelli minimi proposti għall-2033 (mhux indiċjati malinflazzjoni)
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Nota: Il-fatturi ta’ konverżjoni li ntużaw biex jiġu konvertiti r-rati volumetriċi huma bbażati fuq ilvalutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni.
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dokument tal-Kummissjoni Ewropea Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li
tirriforma l-istruttura tal-Unjoni dwar tassazzjoni fuq prodotti tal-enerġija u l-elettriku (riformulazzjoni),
COM(2021) 563 final, Lulju 2021, u l-valutazzjoni tal-impatt tagħha.

Il-proposti addizzjonali tal-Kummissjoni dwar il-klima u l-enerġija

61 Il-pakkett “Lesti għall-mira ta’ 55 %” jinkludi wkoll:
o

proposta biex tiġi emendata l-ETS, li tinkludi t-trasport marittimu fl-ETS u ssikkar
tal-limitu massimu tal-kwoti;

o

sistema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet li tkun separata iżda kontigwa
għall-użu ta’ fjuwils għall-kombustjoni fis-setturi tat-trasport bit-triq u tal-bini;
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o

Fond Soċjali għall-Klima – finanzjament iddedikat għaċ-ċittadini li jridu jiffinanzjaw
investimenti fl-effiċjenza fl-enerġija, f’sistemi ġodda ta’ tisħin u tkessiħ, u filmobbiltà aktar nadifa;

o

Mekkaniżmu ta’ Aġġustament tal-Karbonju fil-Fruntieri (CBAM). Ir-regoli proposti
jirrikjedu li l-importaturi ta’ prodotti jħallsu għaċ-ċertifikati CBAM ekwivalenti
għall-emissjonijiet ta’ gassijiet serra integrati fil-prodotti. Qed jiġi propost skont
għall-emissjonijiet koperti mill-mekkaniżmu tal-ipprezzar tal-gassijiet serra filpajjiż ta’ oriġini. Il-Kummissjoni pproponiet li tintroduċi CBAM b’mod gradwali,
billi l-kwoti bla ħlas taħt l-EU ETS qed jiġu eliminati gradwalment;

o

ir-ReFuelEU Aviation – regolament li jirrikjedi żidiet fil-livelli tal-fjuwils talavjazzjoni sostenibbli li jintużaw għall-fjuwils tal-ġettijiet meħuda abbord flajruporti tal-UE;

o

il-FuelEU Maritime – regolament li għandu l-għan li jistimula l-użu ta’ fjuwils
marittimi sostenibbli u ta’ teknoloġiji b’emissjonijiet żero, li jistabbilixxi limitu
massimu fuq l-intensità tal-gassijiet serra tal-enerġija li tintuża mill-vapuri li jidħlu
fil-portijiet Ewropej;

o

aġġornamenti tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija u d-Direttiva dwar lEnerġija Rinnovabbli
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Kummenti finali
62 Il-Kummissjoni identifikat it-tassazzjoni fuq l-enerġija bħala fattur ewlieni tal-

iffrankar tal-enerġija. Fil-Pjanijiet Nazzjonali tagħhom għall-Enerġija u l-Klima, l-Istati
Membri josservaw li t-tassazzjoni se tikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-iffrankar
futur tal-enerġija.

63 Il-livelli tat-taxxa jvarjaw ħafna bejn is-setturi u bejn il-vetturi tal-enerġija. Skont

id-Direttiva attwali dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija, sorsi ta’ enerġija li jniġġsu aktar
għandhom mnejn ikollhom vantaġġ tat-taxxa meta mqabbla ma’ sorsi ta’ enerġija
effiċjenti fl-użu tal-karbonju.

64 Filwaqt li l-maġġoranza tal-Istati Membri jimponu taxxi fuq il-fjuwils li jaqbżu

b’mod sinifikanti l-livelli minimi stabbiliti fid-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija,
bosta Stati Membri jżommu t-taxxi qrib il-minimu. Din is-sitwazzjoni għandha mnejn
twassal għal distorsjonijiet fis-suq intern.

65 Is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet u t-taxxi nazzjonali fuq

il-karbonju jikkomplementaw il-qafas tat-tassazzjoni tal-enerġija tal-UE. Madankollu, ilkwoti għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet bla ħlas jippermettu li xi parteċipanti
fis-suq ma jħallsux għal parti mill-emissjonijiet tagħhom tas-CO2. Dan se jkompli jkun ilkaż matul dawn l-10 snin.

66 Is-sussidji fuq il-fjuwils fossili jirrappreżentaw ostaklu biex jintlaħqu l-għanijiet

klimatiċi minħabba li jfixklu t-tranżizzjoni lejn enerġija ekoloġika. B’mod ġenerali, issussidji tal-Istati Membri fuq il-fjuwils fossili jammontaw għal aktar minn EUR 55 biljun
kull sena. Dawn kienu relattivament stabbli matul l-aħħar 10 snin, minkejja li saru
appelli biex dawn jiġu eliminati gradwalment. Xi Stati Membri jonfqu aktar fuq issussidji fuq il-fjuwils fossili milli fuq dawk ekoloġiċi.

67 F’Lulju 2021, bħala parti mill-pakkett leġiżlattiv “Lesti għall-mira ta’ 55 %”, il-

Kummissjoni ppubblikat proposta għal reviżjoni tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq lEnerġija. Din għandha l-għan li tindirizza d-dgħufijiet fil-leġiżlazzjoni attwali dwar ittaxxa fuq l-enerġija u, b’mod partikolari, li tallinja l-livell tat-tassazzjoni aktar mill-qrib
mal-kontenut tal-enerġija u mal-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi tal-enerġija. Hija
għadha tippermetti li l-Istati Membri jnaqqsu r-rati tat-taxxa fuq l-enerġija għal xi
setturi, għal raġunijiet ambjentali, ta’ effiċjenza fl-enerġija u ta’ faqar enerġetiku.
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68 Il-pakkett leġiżlattiv jinkludi wkoll proposta biex is-Sistema għall-Iskambju ta’

Kwoti tal-Emissjonijiet tiġi estiża għat-trasport marittimu u jintroduċi sistema separata
għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet għat-trasport bit-triq u għall-bini. Leliminazzjoni gradwali tal-kwoti bla ħlas marbuta ma’ riskju ta’ rilokazzjoni talemissjonijiet tal-karbonju hija akkumpanjata mill-introduzzjoni gradwali proposta talMekkaniżmu ta’ Aġġustament tal-Karbonju fil-Fruntieri.

69 Meħudin flimkien, dawn il-proposti jkunu jintaxxaw l-użu tal-enerġija u

jipprezzaw l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fuq kamp ta’ applikazzjoni li jkun usa’ milleġiżlazzjoni attwali.

70 Waħda mill-isfidi għal dawk li jfasslu l-politika tal-UE hija li jinstabu modi kif it-

tassazzjoni fuq l-enerġija tal-UE tiġi allinjata mal-objettivi tal-politika dwar it-tibdil filklima. Il-prezzijiet baxxi tal-karbonju u t-taxxi baxxi fuq l-enerġija għall-fjuwils fossili
jżidu l-ispiża relattiva tat-teknoloġiji b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u
jdewmu t-tranżizzjoni lejn enerġija ekoloġika. Kif diġà osservajna qabel, il-kwoti bla
ħlas mogħtija għall-ġenerazzjoni tal-elettriku f’ċerti Stati Membri naqqsu l-użu ta’
teknoloġiji ekoloġiċi.

71 Il-politika tat-tassazzjoni mhijiex l-uniku strument li jaffettwa l-użu tal-enerġija, u

l-isfida hija li tinsab taħlita tajba bejn il-miżuri regolatorji u dawk finanzjarji. Sussidji
mmirati tajjeb u standards regolatorji ddefiniti tajjeb jistgħu jintużaw biex
jikkomplementaw u jirrinforzaw l-appoġġ tat-tassazzjoni għal enerġija aktar ekoloġika u
ffrankar tal-enerġija.

72 Min-naħa l-oħra, is-sussidji fuq il-fjuwils fossili jfixklu jew iżidu l-ispiża tat-

tranżizzjoni tal-enerġija. L-eliminazzjoni gradwali tagħhom sal-2025, li għaliha l-UE u lIstati Membri tagħha taw l-impenn tagħhom, se tkun tranżizzjoni soċjali u ekonomika
diffikultuża.

73 L-impatt soċjali tal-inizjattivi differenti jista’ jkun sinifikanti u, jekk ma jiġix

indirizzat, jista’ jkollu impatt negattiv fuq it-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar ekoloġika.
Il-perċezzjoni ta’ trattament inġust għal xi gruppi jew setturi għandha mnejn tirriżulta
f’reżistenza għall-progress f’dan il-qasam.

74 Se jkun meħtieġ li dawn l-isfidi jiġu ffaċċjati fil-kuntest istituzzjonali tal-unanimità

dwar kwistjonijiet ta’ tassazzjoni.
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Dan ir-rapport analitiku ġie adottat mill-Awla I, immexxija mis-Sur Samo Jereb,
Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-15 ta’ Diċembru 2021.
Għall-Qorti tal-Awdituri

Klaus-Heiner Lehne
Il-President
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Glossarju
Bijodiżil: Bijofjuwil likwidu li huwa adatt għat-taħlit ma’ gass/żejt diżil ta’ oriġini fossili,
jew bħala sostituzzjoni għalih.
Bijofjuwil: Fjuwil prodott minn materja organika niexfa jew minn żjut tal-pjanti
kombustibbli.
Bijogażolina: Bijofjuwil likwidu li huwa adatt għat-taħlit ma’ petrol konvenzjonali, jew
bħala sostituzzjoni għalih.
Dekarbonizzazzjoni: Tranżizzjoni għal sistema ekonomika b’emissjonijiet imnaqqsa ta’
diossidu tal-karbonju (CO₂) u gassijiet serra oħra.
Gass serra: Gass fl-atmosfera – bħal diossidu tal-karbonju jew metan – li jassorbi u
jemetti radjazzjoni, ma jħallix is-sħana taħrab u b’hekk isaħħan is-superfiċje tad-Dinja
permezz ta’ dak li huwa magħruf bħala l-effett serra.
Għajnuna mill-Istat: Appoġġ, dirett jew indirett, li l-gvern jagħti għal negozju jew għal
organizzazzjoni, u li jagħtihom vantaġġ meta mqabbla mal-kompetituri tagħhom.
Konsum finali tal-enerġija: L-enerġija totali kkonsmata mill-utenti finali, bħall-unitajiet
domestiċi, l-industrija u l-agrikoltura, għajr dik li tintuża mis-settur tal-enerġija nnifsu.
Konsum ta’ enerġija primarja: Id-domanda totali għall-enerġija, inklużi l-konsum missettur tal-enerġija nnifsu, it-telf matul it-trasformazzjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija,
u l-konsum finali tal-enerġija, iżda eskluż l-użu ta’ vetturi tal-enerġija għal skopijiet
mhux ta’ enerġija (eż. petroleum għall-produzzjoni tal-plastik).
Kontenut ta’ karbonju: CO2 u gassijiet serra oħra b’effett ekwivalenti tas-CO2 li jiġu
rilaxxati permezz tal-kombustjoni jew l-ossidazzjoni ta’ fjuwil fossili, jew li huma
assoċjati mal-kombustjoni jew l-ossidazzjoni ta’ fjuwil fossili li jintuża biex jiġi ġġenerat
l-elettriku.
Lesti għall-mira ta’ 55 %: Pakkett leġiżlattiv tal-UE biex jintlaħqu l-għanijiet klimatiċi,
b’mod partikolari t-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tal-UE b’mill-inqas 55 %
sal-2030.
Primjum “feed-in”: Strument ta’ politika li jħallas primjum lill-produtturi tal-elettriku
b’mod addizzjonali għall-prezz tas-suq.
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Rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju: Żieda fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra
minħabba t-trasferiment tal-produzzjoni minn pajjiż b’restrizzjonijiet stretti fuq lemissjonijiet għal wieħed fejn ir-regoli mhumiex daqshekk stretti.
Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet: Sistema biex jintlaħqu l-objettivi
tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra f’ċerti setturi, fejn l-ammont totali talemissjonijiet huwa limitat u l-kwoti, fil-forma ta’ permessi għall-emissjonijiet, jistgħu
jinxtraw u jinbiegħu minn kumpaniji jew entitajiet oħra li jipparteċipaw fis-sistema.
Tariffa “feed-in”: Mekkaniżmu ta’ politika li joffri lill-produtturi prezz fiss fuq perjodu
ta’ żmien estiż għal kull unità ta’ enerġija pprovduta lill-grilja.
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Akronimi u abbrevjazzjonijiet
AIE: L-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija
ECA: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
ETD: Id-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija – 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)
ETS: Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet
FMI: Fond Monetarju Internazzjonali
GJ: Gigajoule
IDDRI: L-Istitut għall-Iżvilupp Sostenibbli u r-Relazzjonijiet Internazzjonali – ċentru ta’
riċerka mingħajr skop ta’ qligħ f’Pariġi
kWh: Kilowatt-siegħa
MWh: Megawatt siegħa = 3.60 GJ
NECP: Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima
NGO: Organizzazzjoni Nongovernattiva
OECD: L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi
SAF: Fjuwil tal-Avjazzjoni Sostenibbli
SDG: Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli
Toe: tunnellata tal-ekwivalenti taż-żejt = 41.8 GJ
VAT: Taxxa fuq il-Valur Miżjud
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Tim tal-QEA
Dan ir-rapport ġie adottat mill-Awla I, Użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, li hija
mmexxija minn Samo Jereb, Membru tal-QEA. Il-kompitu tmexxa minn Vioriel Ștefan,
Membru tal-QEA, li ngħata appoġġ minn Roxana Bănica, Kap tal-Kabinett u
Olivier Prigent, Attaché tal-Kabinett; Emmanuel Rauch, Maniġer Prinċipali; Lucia Roşca,
Kap tal-Kompitu; Josef Edelmann, Anna Zalega, Awdituri; u Marika Meisenzahl
ipprovdiet appoġġ grafiku.

Viorel Ştefan

Roxana Bănica

Olivier Prigent

Lucia Roşca

Josef Edelmann

Anna Zalega

Emmanuel Rauch

Marika Meisenzahl
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Dan ir-rapport jivvaluta kif it-taxxi fuq l-enerġija,
l-ipprezzar tal-karbonju u s-sussidji fuq l-enerġija
huma konformi mal-objettivi klimatiċi tal-UE.
It-tassazzjoni fuq l-enerġija tista’ tappoġġa
l-isforzi klimatiċi, iżda l-livelli attwali tat-taxxa
ma jirriflettux il-punt sa fejn is-sorsi differenti
tal-enerġija jniġġsu. Is-sussidji fuq l-enerġija
rinnovabbli żdiedu kważi erba’ darbiet matul
il-perjodu 2008-2019, filwaqt li s-sussidji fuq
il-fjuwils fossili baqgħu stabbli. Hemm 15-il
Stat Membru li jonfqu aktar fuq is-sussidji fuq
il-fjuwil fossili milli fuq is-sussidji fuq l-enerġija
rinnovabbli. F’nofs l-2021, il-Kummissjoni
ppubblikat proposta biex tiġi riveduta d-Direttiva
dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija. Ir-rapport
tagħna jiddeskrivi l-isfidi li jiffaċċjaw dawk li
jfasslu l-politika meta jaġġornaw il-politiki dwar
it-tassazzjoni u s-sussidji fuq l-enerġija: l-iżgurar
tal-konsistenza tat-tassazzjoni fuq l-enerġija fissetturi u fil-vetturi kollha tal-enerġija; it-tnaqqis
tas-sussidji fuq il-fjuwils fossili u r-rikonċiljazzjoni
tal-objettivi klimatiċi mal-ħtiġijiet soċjali.

IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 4398-1
Mistoqsijiet: eca.europa.eu/mt/Pages/ContactForm.aspx
Sit web: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

