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LÜHISELGITUS

Käesolev ettepanek muuta direktiivi, millega muudetakse energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamise ühenduse raamistikku, mõjutab oluliselt primaarsektorit.

Ettepanekuga muudetakse põllumajandussektoris kasutatava energia maksustamise 
raamistikku. Kuigi säilitatakse kehtiva direktiiviga liikmesriikidele antud võimalus kehtestada 
maksuvabastusi (kohaldada isegi nullmäära) või -vähendusi, on see võimalus nüüd seotud 
üksnes energiakomponendiga ja energiatõhusust käsitlevate nõuete täitmisega (artikli 15 lõige 
3). Praeguses olukorras, kus põllumajandustulud alanevad ja tootmise püsikulud tõusevad 
(kus energiakulud võivad nafta ja energia hinna tõustes moodustada nendest juba 30%), on 
võimalus maksusoodustuste kohaldamiseks, näiteks põllumajanduses kasutatava gaasiõli 
maksustamisel, hea uudis Euroopa põllumajandusettevõtete elujõulisuse seisukohalt, kuna 
gaasiõli kasutamisele põllumajandusmasinates ei ole alternatiivi. Maksusoodustuste 
tingimuseks on siiski seatud energiatõhusus, eelkõige nimetatud püsikulude vähendamiseks, 
ning need peavad olema piisavalt paindlikud ja kuuluma riiklikesse strateegiatesse, mis 
töötatakse välja koos valdkonna esindajatega ja mis jaotuvad piisavalt pikale ajavahemikule, 
et mitte tekitada lisakoormust ja veelgi vähendada ühise põllumajanduspoliitika 
valdkondadevahelistest meetmetest tulenevate nõuete tõttu juba niigi kannatanud tootjate 
majanduslikku jätkusuutlikust.

Direktiivi 2003/96/EÜ muutmise ettepanek hõlmab CO2-heite maksustamise puhul 
maksukrediiti teatavatele sektoritele, mida peetakse direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõike 13 
kohaselt süsinikdioksiidi lekke ohule vastuvõtlikeks, kusjuures põllumajandus nende sektorite 
hulka ei kuulu. Süsinikdioksiidi lekke ohtu põllumajanduses tunnistati juba komisjoni teatises 
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava“, 
mistõttu komisjon peaks paralleelselt direktiivi 2003/96/EÜ muutmisega muutma ka direktiivi 
2003/87/EÜ kuue kuu jooksul alates energia maksustamise direktiivi jõustumisest ja lisama 
põllumajanduse sektorite hulka, mis võivad saada sellist maksusoodustust, mis tagaks, et –
nagu komisjon tunnistab käesolevat ettepanekut käsitleva teatise punktis 3.2 – kõiki 
süsinikdioksiidi lekke ohuga sektoreid ja allsektoreid koheldaks energia maksustamise 
direktiivi raames ühetaoliselt.

Energia maksustamise direktiivi ettepanekus parandatakse biomassi maksustamist niivõrd, 
kuivõrd selle energiasisaldus on selle mahu energiasisaldusest väiksem, lõpetades nii 
biomassi maksualase diskrimineerimise võrreldes fossiilkütustega. Seetõttu on vajalik 
rõhutada, et biomassile tuleks liikmesriikide energiaallikate valikus anda olulisem koht, kuna 
tegemist on mittefossiilse energiaga, mille tootmisel on võime siduda süsinikdioksiidi. 
Maksustamise seisukohalt, kuigi see jääb energia maksustamise direktiivi reguleerimisalast 
välja, on vajalik rõhutada, et tuleks ühtlustada liikmesriikides biomassile kohaldatavad väga 
erinevad käibemaksumäärad (eriti piiririikides), et vältida biomassi valdkonna arengus 
võimalikku nn piiriefekti liidu eri piirkondade või riikide vahel.

Samuti palub arvamuse koostaja lisada Euroopa Parlamendi nende institutsioonide hulka, 
keda komisjon peab direktiivi kohaldamisest teavitama viie aasta jooksul pärast direktiivi 
jõustumist, ning peab positiivseks, et ettepanek sisaldab 2023. aastani kestvat 
üleminekuperioodi, mille jooksul tuleb kohaldada kõik käesolevasse direktiivi tehtud 
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muudatused.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seepärast peaksid energia 
maksustamise sätted koosnema kahest 
elemendist – CO2-heite maksustamisest ja 
energiatarbimise üldisest maksustamisest.
Selleks et kohandada energia maksustamist 
direktiivi 2003/87/EÜ kohase liidu 
süsteemiga, tuleks nõuda, et liikmesriigid 
teevad selget vahet kõnealusel kahel 
elemendil. See võimaldaks ka kohelda 
erinevalt biomassist koosnevaid või sellest 
valmistatud kütuseid.

(5) Seepärast peaksid energia 
maksustamise sätted koosnema kahest 
elemendist – CO2-heite maksustamisest ja 
energiatarbimise üldisest maksustamisest.
Selleks et kohandada energia maksustamist 
direktiivi 2003/87/EÜ kohase liidu 
süsteemiga, tuleks nõuda, et liikmesriigid 
teevad selget vahet kõnealusel kahel 
elemendil. See võimaldaks ka kohelda 
erinevalt biomassist koosnevaid või sellest 
valmistatud kütuseid, arvestades nende 
pakutavaid eeliseid taastuvenergia 
allikana, mis on odav ja peaaegu CO2-
neutraalne.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Direktiivi 2003/96/EÜ artikli 15 lõige 
3 võimaldab liikmesriikidel kohaldada 
põllumajanduses, aianduses, 
kalakasvatuses ning metsanduses mitte 
ainult tavaliselt äriotstarbelist kasutamist 
reguleerivaid sätteid, vaid ka kuni nullini 
vähendatud maksustamistaset. Kõnealuse 
võimaluse analüüsimine on näidanud, et 
energiatarbimise üldise maksustamise 
seisukohast oleks selle säilitamine 
vastuolus liidu laiemate poliitiliste 

(20) Direktiivi 2003/96/EÜ artikli 15 lõige 
3 võimaldab liikmesriikidel kohaldada 
põllumajanduses, aianduses, 
kalakasvatuses ning metsanduses mitte 
ainult tavaliselt äriotstarbelist kasutamist 
reguleerivaid sätteid, vaid ka kuni nullini 
vähendatud maksustamistaset, et tagada 
nende sektorite majanduslik elujõulisus, 
kuna nende suhtes kohaldatakse juba 
rangeid sotsiaalseid, taimetervishoiu- ja 
keskkonnanõudeid, mida turg piisavalt ei 
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eesmärkidega, välja arvatud siis, kui see on 
seotud tasakaalustava mehhanismiga, 
millega tagatakse energiatõhususe 
edendamine. Seoses CO2-heite 
maksustamisega tuleks asjaomaste 
sektorite puhul kasutatav lähenemisviis 
viia kooskõlla tööstussektorites 
kohaldatavate eeskirjadega.

kompenseeri. Hoolimata sellest on
kõnealuse võimaluse analüüsimine 
näidanud, et energiatarbimise üldise 
maksustamise seisukohast oleks selle 
säilitamine vastuolus liidu laiemate 
poliitiliste eesmärkidega, välja arvatud siis, 
kui see on seotud tasakaalustava 
mehhanismiga, millega tagatakse 
energiatõhususe edendamine.
Energiatõhusust tuleks parandada 
piisavalt pika aja jooksul ning seda 
peaksid kavandama ja kontrollima avalik-
õiguslikud asutused. Liikmesriigid 
peaksid nende sektorite ettevõtjatele 
andma tehnilisi juhiseid, kui seoses
vähendatud maksumääradega 
kohaldatakse täiendavaid 
energiatõhususe nõudeid. Seoses CO2-
heite maksustamisega tuleks asjaomaste 
sektorite puhul kasutatava lähenemisviisi 
juures arvestada süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise suutlikkust ja 
süsinikdioksiidi lekke ohtu iga konkreetse 
sektori ja allsektori puhul ning 
võimalikku mõju nende sektorite 
tootlikkusele ja elujõulisusele. Erand 
tuleks teha suure CO2 sidumise 
potentsiaaliga biomassi tootvatele 
sektoritele. Oluline on, et piirkondades, 
kus energia tootmise suutlikkus 
taastuvatest allikatest on erakordselt suur, 
ergutataks nende piirkondade 
põllumajandusliku tegevuse ja 
karjakasvatuse energiasõltumatust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Biomass on strateegiline valdkond 
nii liikmesriikide edaspidise 
energiaallikate valiku kui ka kõrge 
lisandväärtusega biomassitoodete 
arendamise strateegia kujundamisel 
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väikese CO2-heitega majanduse jaoks, sest 
biomassi tootmine seob CO2. 
Liikmesriigid peaksid seetõttu vältima 
väga erinevate maksumäärade 
kohaldamist, et liikmesriikide vahel ei 
tekiks nn piiriefekti ohtu.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Tuleks sätestada, et liikmesriigid 
peaksid bioenergia liigid välja töötama 
ühiskonna majanduslikest vajadustest ja 
huvidest lähtuvalt. Liikmesriike tuleks 
ergutada kohaldama teise põlvkonna 
biokütuste tarbimist soodustavat 
maksustamise korda. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid peamiseks 
prioriteediks seadma teise põlvkonna 
agrokütuste uurimise, et parandada nende 
tõhusust ja vähendada nende tegelikku 
maksumust, samuti suurendama oluliselt 
teadus- ja arendustegevuse rahastamist. 
Arvesse tuleks võtta võimalikku 
maakasutuse muutumist ja muutusi 
elukeskkonnas.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Iga viie aasta järel ja esimest korda 
2015. aasta lõpuks peaks komisjon esitama 
nõukogule aruande direktiivi kohaldamise 
kohta, analüüsides muu hulgas CO2-heite 
maksustamise madalaimat taset, võttes 
arvesse saastekvootide turuhindade 

(28) Iga kolme aasta järel ja esimest korda 
2015. aasta lõpuks peaks komisjon esitama
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande direktiivi kohaldamise kohta, 
analüüsides muu hulgas CO2-heite 
maksustamise madalaimat taset, võttes 
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suundumusi ELis, innovatsiooni ja 
tehnoloogiliste lahenduste mõju ning 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
maksuvabastuste ja -vähenduste 
põhjendatust, sealhulgas õhusõiduki või 
laeva kütusena kasutatavate kütuste puhul.
Loetelu sektoritest või allsektoritest, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht, 
vaadatakse korrapäraselt läbi, võttes 
eelkõige arvesse tõendite kättesaadavust.

arvesse saastekvootide turuhindade 
suundumusi ELis, innovatsiooni ja 
tehnoloogiliste lahenduste mõju ning 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
maksuvabastuste ja -vähenduste 
põhjendatust, sealhulgas õhusõiduki või 
laeva kütusena kasutatavate kütuste puhul.
Loetelu sektoritest või allsektoritest, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht, 
vaadatakse korrapäraselt läbi, võttes 
eelkõige arvesse tõendite kättesaadavust.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis kasutatav biomassi 
määratlus ei piira teistsuguse määratluse 
kasutamist siseriiklikes õigusaktides muus 
kui käesoleva direktiivi tähenduses.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) CN-koodide 2207, 2208 90 91 ja 2208 
90 99 alla, kui need on mõeldud 
kasutamiseks kütteainena või 
mootorikütusena ning need on 
denatureeritud vastavalt direktiivi 
92/83/EÜ artikli 27 lõike 1 punktidele a ja 
b;

i) CN-koodide 2207, 2208 90 91 ja 2208 
90 99 alla, kui need on mõeldud 
kasutamiseks kütteainena või 
mootorikütusena;
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Selgitus

Artikli 2 punktis i esitatud denatureeritud etüülalkoholi piirangutega määratlus ei ole 
vastavuses turu tavadega ja liikmesriikide (nt Rootsi, Austria ja Saksamaa) õigusaktides 
esineva bioetanooli määratlusega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 − punkt 13 − alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Liikmesriigid võivad kohaldada 
energiatarbimise üldise maksustamise kuni 
nullini vähendatud taset põllumajanduses, 
aianduses, kalakasvatuses või metsanduses 
kasutatavate energiatoodete ja 
elektrienergia suhtes. Abisaajad peavad 
järgima korda, mis peab aitama 
suurendada energiatõhusust määral, mis on 
üldiselt samaväärne määraga, mis oleks 
saavutatud liidu standardsete alammäärade 
järgimise korral”

„3. Liikmesriigid võivad kohaldada 
energiatarbimise üldise maksustamise kuni 
nullini vähendatud taset põllumajanduses, 
aianduses, kalakasvatuses või metsanduses 
kasutatavate energiatoodete ja 
elektrienergia suhtes. Liikmesriigid 
töötavad koos abisaajatega välja 
eristrateegiad, mis peavad aitama 
suurendada energiatõhusust määral, mis on 
üldiselt samaväärne määraga, mis oleks 
saavutatud liidu standardsete alammäärade 
järgimise korral”

Selgitus

On oluline, et liikmesriigid koordineerivad eristrateegiate abil ja koostöös valdkonna 
esindajatega energiatõhususe meetmeid, mida eeldatakse vastutasuna parema maksustamise 
eest, ja et selleks nähtaks ette piisavalt pikk ajaperiood, mis võimaldaks teatavat paindlikkust 
ja hõlbustaks vajalike investeeringute tegemist, et saavutada niisugune energia kokkuhoid, 
mida ei oleks võimalik saavutada ilma riigi toetuseta ega iga-aastaste investeeringuteta. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2203/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid annavad abisaajatele, 
sealhulgas väikestele ja keskmise 
suurusega põllumajandusettevõtjatele 
põhjalikke juhiseid vähendatud 
maksumääradega seotud energiatõhususe 
nõuete kohaldamise kohta.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt 1 – alapunkt a – alapunkt i
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 1. jaanuarini 2023 võivad
liikmesriigid, ilma et see piiraks käesoleva 
artikli lõiget 5, kohaldada 
energiatarbimise üldise maksustamise 
puhul vabastust või vähendatud määra,
kui maksude õigsust kontrollitakse,
käesoleva direktiivi artiklis 2 osutatud
maksustatavate toodete puhul, kui sellised 
tooted koosnevad või sisaldavad vähemalt 
ühte järgmistest toodetest ning kui 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 2 punktide h 
ja i kohaste biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul vastavad sellised tooted 
kõnealuse direktiivi artiklis 17 sätestatud 
säästlikkuse kriteeriumidele:

1. Liikmesriigid võivad, kui maksude 
õigsust kontrollitakse, kohaldada 
energiatarbimise maksustamise puhul 
vabastust või vähendatud määra artiklis 2
nimetatud maksustatavate toodete puhul, 
kui need koosnevad või sisaldavad 
vähemalt ühte järgmistest toodetest:

Selgitus

Soovitakse taastada direktiivi 2003/96/EÜ algne vaim ja mõte. Biokütuste kasutamine annab 
märkimisväärse panuse ELi kliima- ja energiaeesmärkide täitmiseks. Liikmesriikidel tuleb 
võimaldada viia turule biokütuseid sisaldavad kütused. Maksustamist saab kasutada olulise 
hoovana uut tüüpi kütuste esmakordsel turuleviimisel.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Portugal võib Assooride ja Madeira 
autonoomsetes piirkondades tarbitavate 
energiatoodete ja elektrienergia suhtes 
kohaldada energiatarbimise üldise 
maksustamise madalaiamaid tasemeid kui 
käesoleva direktiiviga ettenähtud 
madalamaid maksustamistasemed, et 
hüvitada nende piirkondade saarelisest 
asendist ja kõrvalisest asukohast tulenevaid 
transpordikulusid.

3. Hispaania ja Portugal võivad vastavalt 
Kanaari saarte ja Baleaaride 
autonoomsetes piirkondades ning
Assooride ja Madeira autonoomsetes 
piirkondades tarbitavate energiatoodete ja 
elektrienergia suhtes kohaldada 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaiamaid tasemeid kui käesoleva 
direktiiviga ettenähtud madalamaid 
maksustamistasemed, et hüvitada nende 
piirkondade saarelisest asendist ja 
kõrvalisest asukohast tulenevaid 
transpordikulusid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga viie aasta tagant ja esimest korda 2015. 
aasta lõpuks esitab komisjon nõukogule 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
kohta ja vajaduse korral ettepaneku selle 
muutmiseks.

Iga kolme aasta tagant ja esimest korda 
2015. aasta lõpuks esitab komisjon
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
kohta ja vajaduse korral ettepaneku selle 
muutmiseks.



AD\885961ET.doc 11/12 PE469.986v02-00

ET

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loetelu käesoleva direktiivi artikli 14a 
kohastest sektoritest või allsektoritest, kus 
on märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, vaadatakse igal juhul korrapäraselt 
läbi, võttes eelkõige arvesse tõendite 
kättesaadavust.

Loetelu käesoleva direktiivi artikli 14a 
kohastest sektoritest või allsektoritest, kus 
on märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, vaadatakse igal juhul korrapäraselt 
läbi, esimest korda hiljemalt kuue kuu 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, võttes eelkõige arvesse tõendite 
kättesaadavust.” 
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