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LÜHISELGITUS

Üldiselt on energiamakse kogutud mitmel põhjusel, eelkõige tulu saamiseks ja ka selleks, et 
muuta tarbijate energiakasutust tõhusamaks ja keskkonnasäästlikumaks. 
Energiamakse koguvad kõik ELi liikmesriigid ja need on ELi tasandil teataval määral 
ühtlustatud. Praegu kehtiva 2003. aasta energia maksustamise direktiivi eesmärk oli eelkõige 
vältida siseturul energiasektoris esinevaid konkurentsimoonutusi. 

Alates energia maksustamise direktiivi vastuvõtmisest on selle aluseks olev poliitikaraamistik 
märkimisväärselt muutunud (2008. aasta märtsi Euroopa Ülemkogu, 2010. aasta 
novembris/detsembris Cancúnis toimunud ÜRO kliimamuutuste konverents). Energia ja 
kliimamuutuse valdkonnas kehtestati 2020. aastaks konkreetsed ja auahned poliitilised 
eesmärgid. 

Oma muudatuse eelnõuga püüab komisjon viia omavahel kooskõlla neli järgmist teemat: 
kliimamuutus, energiatõhusus, siseturg ning kasvu ja tööhõive edendamine. 

Komisjon teeb ettepaneku jagada energia maksustamine tulevikus kahte ossa: esiteks 
maksustamine CO2 sisalduse alusel ja teiseks energiasisalduse alusel. 
Praegu uute ELi omavahendite tulevase võimaliku süsteemi üle peetavate arutelude1

kontekstis muutub komisjoni ettepanek eelarve seisukohast üha olulisemaks, kuna võimalikku 
CO2 maksustamist oleks ju võimalik osaliselt kasutada kõnealuste tulevaste omavahendite 
tarbeks. Lisaks kõnealusele seosele ELi eelarvega näib arvamuse koostaja jaoks olevat oluline 
võtta arvesse komisjoni ettepaneku sotsiaalset mõju.

                                               
1 KOM(2011)500; Alain Lamassoure’i, Jutta Haugi ja Guy Verhofstadti reformiteemaline dokument „Europa 
braucht Wachstum” (Euroopa vajab kasvu)
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) CO2-heite maksustamist võib 
osaliselt kasutada Euroopa Liidu eelarve 
omavahendite tulevase uue süsteemi 
tarbeks. See vähendaks liikmesriikide 
sissemakseid, võimaldaks tööjõu 
maksukoormuse vähendamist, tugevdaks 
ühtekuuluvust, kõrvaldaks siseturul 
ebasoodsaid konkurentsitingimusi, tooks 
kaasa õiglasema maksustamise ning 
suurendaks oma läbipaistvuse ja lihtsuse 
kaudu kodanikepoolset omaksvõttu.

Or. de

Selgitus

Algselt oli juba EMÜ asutamislepingute üheks eesmärgiks see, et liitu rahastatakse täielikult 
omavahenditest. CO2-maksu osaline kaasamine, koos võimaliku teise elemendiga, oleks 
kõnealuse õigusliku alusega kooskõlas.

Muudatusettepanek 2
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kodumajapidamistele ja 
heategevusorganisatsioonidele antavad 
vabastused või vähendused võivad 

(17) Madala sissetulekuga
kodumajapidamistele ja
heategevusorganisatsioonidele antavad 
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moodustada osa liikmesriikide 
kindlaksmääratavatest sotsiaalmeetmetest. 
Võimalust kohaldada kõnealuseid 
vabastusi või vähendusi tuleks laiendada 
kõigile kütteainena ja elektrienergiana 
kasutatavatele energiatoodetele, et tagada 
energiaallikate ühetaoline kohtlemine. 
Tagamaks, et nende mõju siseturule jääb 
piiratuks, tuleks kõnealuseid vabastusi ja 
vähendusi kohaldada üksnes muu kui 
kaubandusliku kasutuse suhtes.

vabastused või vähendused võivad 
moodustada osa liikmesriikide 
kindlaksmääratavatest sotsiaalmeetmetest. 
Võimalust kohaldada kõnealuseid 
vabastusi või vähendusi tuleks laiendada 
kõigile kütteainena, elektrienergiana ja 
kütusena kasutatavatele energiatoodetele, 
et tagada energiaallikate ühetaoline 
kohtlemine. Tagamaks, et nende mõju 
siseturule jääb piiratuks, tuleks kõnealuseid 
vabastusi ja vähendusi kohaldada üksnes 
muu kui kaubandusliku kasutuse suhtes.

Or. de

Selgitus

Taotletav tulevane energiaallikate maksustamine koormab kasutada oleva sissetuleku 
seisukohast madala sissetulekuga kodumajapidamisi ebaproportsionaalselt rohkem kui 
keskmise ja suure sissetulekuga kodumajapidamisi. Kutsealaste ja isiklike mobiilsusvajaduste 
seisukohast näib olevat asjakohane laiendada maksukoormuse võimalikku vähendamist ka 
kütustele.

Muudatusettepanek 3
Angelika Werthmann

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 
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.

(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 
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 
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eelkõige arvesse tõendite kättesaadavust.

Or. de

Selgitus

CO2-heite maksustamisel oleks liidus ulatuslik keskkonna- ja maksupoliitiline mõju. Seetõttu 
peaks aruandluskohustus hõlmama ka parlamenti. See saab oma maksufunktsiooni täita vaid 
juhul, kui aruandlusperioode lühendatakse.

Muudatusettepanek 4
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) energiatooted, mida kasutatakse 
kütteainena ja elektrienergiana 
kodumajapidamistes ja/või asjaomase 
liikmesriigi tunnustatud 
heategevusorganisatsioonides. Selliste 
heategevusorganisatsioonide puhul 
piiravad liikmesriigid maksuvabastuse või 
-vähenduse muu kui äriotstarbelise 
kasutusega. Segakasutuse korral 
kohaldatakse maksustamist iga 
kasutusliigiga proportsionaalselt. Kui üks 
kasutusliik on tähtsusetu, võib selle lugeda 
olematuks;

h) energiatooted, mida kasutatakse 
kütteainena, kütusena ja elektrienergiana 
madala sissetulekuga kodumajapidamistes 
ja/või asjaomase liikmesriigi tunnustatud 
heategevusorganisatsioonides. Selliste 
heategevusorganisatsioonide puhul 
piiravad liikmesriigid maksuvabastuse või 
-vähenduse muu kui äriotstarbelise 
kasutusega. Segakasutuse korral 
kohaldatakse maksustamist iga 
kasutusliigiga proportsionaalselt. Kui üks 
kasutusliik on tähtsusetu, võib selle lugeda 
olematuks;

Or. de

Selgitus

Taotletav tulevane energiaallikate maksustamine koormab kasutada oleva sissetuleku 
seisukohast madala sissetulekuga kodumajapidamisi ebaproportsionaalselt rohkem kui 
keskmise ja suure sissetulekuga kodumajapidamisi. Kutsealaste ja isiklike mobiilsusvajaduste 
seisukohast näib olevat asjakohane laiendada maksukoormuse võimalikku vähendamist ka 
kütustele.
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Muudatusettepanek 5
Angelika Werthmann

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. Abisaajad peavad 
järgima korda, mis peab aitama suurendada 
energiatõhusust määral, mis on vähemalt
samaväärne määraga, mis oleks saavutatud 
liidu standardsete alammäärade järgimise 
korral.

Or. de

Selgitus

Eesmärgi saavutamise tagamiseks tuleks kehtestada selge miinimumnõue. Väljend „üldiselt” 
ei ole piisavalt täpne ja seda on võimalik mitmeti tõlgendada.

Muudatusettepanek 6
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) energiamahukate ettevõtete hüvanguks. a) energiamahukate ettevõtete hüvanguks.
„Energiamahukas ettevõte” on artiklis 11 
osutatud majandusüksus, kus 
energiatoodete ja elektrienergia ost 
moodustab vähemalt 3,0 % toodangu 
väärtusest või maksmisele kuuluv 

„Energiamahukas ettevõte” on artiklis 11 
osutatud majandusüksus, kus 
energiatoodete ja elektrienergia ost 
moodustab vähemalt 5,0 % toodangu 
väärtusest või maksmisele kuuluv 
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liikmesriigi energiamaks vähemalt 0,5 % 
lisandväärtusest. Liikmesriigid võivad selle 
määratluse piires kohaldada piiravamaid 
põhimõtteid, sealhulgas müügiväärtust, 
tootmisprotsessi ja valdkonna määratlusi.

liikmesriigi energiamaks vähemalt 0,5 % 
lisandväärtusest. Liikmesriigid võivad selle 
määratluse piires kohaldada piiravamaid 
põhimõtteid, sealhulgas müügiväärtust, 
tootmisprotsessi ja valdkonna määratlusi.

Or. de

Selgitus

3protsendiline künnis on liiga madal ja hõlmaks liiga palju ettevõtteid. Sellest tulenev 
halduskoormus ei oleks proportsionaalne.

Muudatusettepanek 7
Angelika Werthmann

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

Or. de

Selgitus

CO2-heite maksustamisel oleks liidus ulatuslik keskkonna- ja maksupoliitiline mõju. Seetõttu 
peaks aruandluskohustus hõlmama ka parlamenti. See saab oma maksufunktsiooni täita vaid 
juhul, kui aruandlusperioode lühendatakse.

Muudatusettepanek 8
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid avaldavad igal aastal 
andmed, mis kajastavad CO2-maksust 
saadud tulude kasutamist ja 
ümberjaotamist, kaasa arvatud jaotus, mis 
kajastab vahendite kasutamist eelarve 
konsolideerimiseks, ümberjaotamiseks ja 
kaasnevateks meetmeteks ning tööjõu 
maksukoormuse vähendamiseks. 

Or. de

Selgitus

Vahendite kasutamise võimalikult suure läbipaistvuse tagamiseks tuleks nõuda, et 
liikmesriigid teeksid kõnealuse teabe üldkättesaadavaks.


