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Muudatusettepanek 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
-

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ võeti 
vastu selleks, et tagada siseturu 
nõuetekohane toimimine seoses 
energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamisega. Kooskõlas aluslepingu 
artikliga 6 on keskkonnakaitse nõuded 
integreeritud kõnealuse direktiivi sätetesse, 
arvestades eelkõige Kyoto protokolli.

(1) Nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ võeti 
vastu selleks, et tagada siseturu 
nõuetekohane toimimine seoses 
energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamisega. Kooskõlas aluslepingu 
artikliga 6 on keskkonnakaitse nõuded 
integreeritud kõnealuse direktiivi sätetesse, 
arvestades eelkõige Kyoto protokolli. On 
oluline, et Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 9 kohaselt määratakse 
kindlaks, kas rahvatervise kaitset võetakse 
piisavalt arvesse, näiteks seoses 
õhureostusega.

Or. nl

Muudatusettepanek 23
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kuna energia maksustamine 
Euroopa Liidus on nii laiaulatuslik ja 
tähtis küsimus, on väga oluline, et 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.
aprilli 2009. aasta otsuses nr 
406/2009/EÜ (milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks)1 sätestatud eesmärgid 
võetaks aluseks energiatoodete ja 
elektrienergia maksustamise ühenduse
raamtingimuste ümberkorraldamisele, 
sest ainult nii on võimalik kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke 
nõuetekohaselt arvesse võtta. Selleks et 
jätta tulevastele põlvkondadele 
elamiskõlblik keskkond, tuleks energia 
maksustamise kavandatavas 
ümberkorraldamises seada 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärk ettepoole üksikute liikmesriikide 
energia- ja tööstuspoliitika eesmärkidest.
_____________
¹ ELT L 140, 5.6.2009, lk 136.

Or. de

Muudatusettepanek 24
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Selleks et siseturg toimiks energia 
valdkonnas piisavalt ja tõhusalt, tuleb 
kõiki selle valdkonnaga seotud liidu 
algatusi ja õigusakte pidevalt ja hoolikalt 
kooskõlastada. Läbivaadatud direktiiv 
2003/96/EÜ ei ole ainus, mis tuleb muude 
energiaga seotud poliitikavaldkondadega 
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vastavusse viia. Need poliitikavaldkonnad 
tuleb ka asjakohaselt kohandada energia 
maksustamise raamistikuga. Igasugune 
kooskõla puudumine oleks kahjulik liidu 
pikaajalisele eesmärgile saavutada 
arukas, jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv.

Or. en

Selgitus

Energeetika on valdkond, milles juba mitmeid aastaid on näha suurt poliitilist aktiivsust, kuid 
eri algatuste omavaheline kooskõlastamine on olnud halb. Nüüd on vaja kooskõlastatumat 
käsitust – luua koostoime ja kõrvaldada ebakõlad.

Muudatusettepanek 25
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Energiatoodete maksustamist tuleks 
käsitada tehnoloogia seisukohast 
neutraalselt, et anda uutele 
tehnoloogiatele arenguvõimalus.

Or. nl

Muudatusettepanek 26
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Käesoleva direktiivi 2003/96/EÜ 
läbivaatamist tuleks vaadelda 
keskkonnamaksu reformi ja Euroopa 
2020. aasta strateegia valguses. Kui 
liikmesriigid otsustavad läbivaadatud 
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direktiivi rakendada nii, et selle 
tulemusena kasvavad tulud, tuleks 
lisaressursid suunata vähemalt osaliselt 
jätkusuutlike töökohtade loomise ja 
majanduskasvu stimuleerimisse, 
vähendades selleks õiglasel ja 
tasakaalustatud viisil tööjõumakse.
Maksustamise mõju nihutamisel ühelt 
tootmistegurilt (tööjõud) teisele (energia) 
paraneb tööturu olukord ja väheneb 
heide, ilma et see mõjutaks negatiivselt 
Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet.

Or. en

Selgitus

Läbivaadatud direktiiv peaks aitama oluliselt kaasa keskkonnasäästlikule 
ümberkujundamisele: võitlusele kliimamuutusega, uute keskkonnasäästlike töökohtade 
loomisele, puhtamate tehnoloogiate väljatöötamise kiirendamisele ning energiatõhususe ja -
säästu edendamisele. Keskkonnasäästlik majanduskasv on Euroopa ettevõtetele väga tähtis 
oma positsiooni hoidmisel maailmaturul. Seetõttu on oluline, et ümberkujundamist 
stimuleeritaks arukama – ja mitte koormavama – maksustruktuuriga.

Muudatusettepanek 27
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) CO2-heite maksustamine võib
liikmesriikide jaoks olla kulutõhus viis, 
kuidas piisavalt vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2009. aasta otsusega 406/2009/EÜ (milles 
käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020) selliste 
energiaallikate puhul, mis ei ole hõlmatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13.
oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ

(3) CO2-heite maksustamine on üldiselt
liikmesriikide jaoks kulutõhus viis, kuidas 
piisavalt vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. aprilli 2009. aasta otsusega 
406/2009/EÜ (milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020) selliste 
energiaallikate puhul, mis ei ole hõlmatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13.
oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ



AM\883480ET.doc 7/141 PE475.931v01-00

ET

(millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) kohase liidu 
süsteemiga. Arvestades CO2-heite 
maksustamise võimalikku tähtsust, on 
siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vaja 
kõnealuse maksustamise jaoks ühiseid 
eeskirju.

(millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) kohase liidu 
süsteemiga. Arvestades CO2-heite 
maksustamise praegust ja võimalikku 
tähtsust, on siseturu nõuetekohaseks 
toimimiseks vaja kõnealuse maksustamise 
jaoks ühiseid eeskirju.

Or. en

Selgitus

Mõnel liikmesriigil on juba hästi toimivad ja kulutõhusad CO2-ga seotud maksusüsteemid.

Muudatusettepanek 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) CO2-heite maksustamine võib 
liikmesriikide jaoks olla kulutõhus viis, 
kuidas piisavalt vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2009. aasta otsusega 406/2009/EÜ (milles 
käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020) selliste 
energiaallikate puhul, mis ei ole hõlmatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13.
oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ
(millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) kohase liidu 
süsteemiga. Arvestades CO2-heite 
maksustamise võimalikku tähtsust, on 
siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vaja 
kõnealuse maksustamise jaoks ühiseid 

(3) CO2-heite maksustamine võib 
liikmesriikide jaoks olla kulutõhus viis, 
kuidas vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. aprilli 2009. aasta otsusega 
406/2009/EÜ (milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020) selliste 
energiaallikate puhul, mis ei ole hõlmatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13.
oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ
(millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) kohase liidu 
süsteemiga. Arvestades CO2-heite 
maksustamise võimalikku tähtsust, on 
siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vaja 
kõnealuse maksustamise jaoks ühiseid 
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eeskirju. eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Tuleks siiski arvestada, et 
energiaallikate valik erineb liikmesriigiti 
ning kasvuhoonegaaside heite 
vähendamist tuleks toetada kooskõlas 
fiskaalse neutraalsuse põhimõttega, 
tagades, et see ei mõjuks negatiivselt 
asjaomaste riikide majanduse 
konkurentsivõimele. Käesolevas direktiivis 
arvestatakse asjaolu, et paljud 
liikmesriigid töötavad praegu välja 
pikaaegset optimaalset energiaallikate 
valiku strateegiat, mis võimaldaks neil 
näiteks üle minna väikese heitega 
majandusele, mis omakorda teeks 
võimalikuks ELi õigusaktides sätestatud 
kliimamuutusega võitlemise eesmärkide 
täitmise. Asjaomaste liikmesriikide 
õiguspäraseid sotsiaalseid ja 
majandushuve arvestades tuleks neile 
anda vaba valik CO2-heitega seotud 
maksude kehtestamisel. Sellise 
otsustamisõiguse andmine liikmesriikidele 
tähendab, et neil on valikuvabadus/-
võimalus kasutada energiatoodetele ja 
elektrienergiale maksumäära 
kehtestamisel heitekomponenti.

Or. pl

Muudatusettepanek 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liikmesriikidel peaks siiski olema 
võimalik, nagu seni, kohaldada 
energiamaksustamist kütteainete, 
mootorikütuse ja elektrienergia suhtes 
erinevatel põhjustel, mis ei pruugi 
konkreetselt ega üksnes olla seotud 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisega.

(4) Liikmesriikidel peaks ühtlasi olema 
võimalik, nagu seni, kohaldada 
energiamaksustamist kütteainete, 
mootorikütuse ja elektrienergia suhtes 
erinevatel põhjustel, mis ei pruugi 
konkreetselt ega üksnes olla seotud 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisega.

Or. pl

Muudatusettepanek 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Energia maksustamine ei tohiks 
hõlmata energia taastootmist jäätmetest ja 
eelkõige jäätmete energiakasutamist 
alternatiivkütusena, arvestades et 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19.
novembri 2008. aasta direktiivis, mis 
käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse 
kehtetuks teatud direktiivid, ergutatakse 
tootjaid ja jäätmevaldajaid kõrvaldama 
jäätmeid võimalikult energiatõhusalt ja 
ressursse säästvamalt ning seatakse 
jäätmete energiakasutamine nende 
kõrvaldamisest ettepoole.

Or. de

Muudatusettepanek 32
Ivo Strejček
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liikmesriigid peaksid ka säilitama 
õiguse kohaldada energiatarbimise üldise
maksustamise kuni nullini vähendatud 
taset põllumajanduses, aianduses, 
vesiviljeluses või metsanduses 
kasutatavate energiatoodete ja 
elektrienergia suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 ühest või
kahest elemendist – energiatarbimise
kohustuslikust üldisest maksustamisest ja 
valikuliselt CO2-heite maksustamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
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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. Euroopa Komisjon 
peaks esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, milles uuritakse, kas 
lisaks CO2-heitele tuleks rahvatervise 
kaitsel arvesse võtta ka muude kahjulike 
gaaside heiteid.

Or. nl

Muudatusettepanek 35
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Iga kõnealune komponent tuleks 
arvutada objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mis võimaldab eri energiaallikaid 
ühetaoliselt kohelda. CO2-heite 
maksustamise puhul tuleks tugineda CO2-
heitele, mida põhjustab iga asjaomase 
energiatoote kasutamine, võttes aluseks 
komisjoni 18. juuli 2007. aasta otsuses 
2007/589/EÜ (millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside 
heiteseire ja aruandluse suunised) 
sätestatud heitekoefitsiendid.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
puhul tuleks aluseks võtta erinevate 

(6) Iga kõnealune komponent tuleks 
arvutada objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mis võimaldab eri energiaallikaid 
ühetaoliselt kohelda. Muul kui biomassil 
põhinevast kütusest tuleneva CO2-heite 
maksustamise puhul tuleks tugineda CO2-
heitele, mida põhjustab iga asjaomase 
energiatoote kasutamine, võttes aluseks 
komisjoni 18. juuli 2007. aasta otsuses 
2007/589/EÜ (millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside 
heiteseire ja aruandluse suunised) 
sätestatud heitekoefitsiendid.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
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energiatoodete ja elektrienergia 
energiasisaldus, nagu on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. 
aasta direktiivis 2006/32/EÜ (mis käsitleb 
energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ).
Seoses sellega tuleks arvesse võtta 
biomassist koosnevate või sellest 
valmistatud toodete keskkonnaeeliseid.
Kõnealuste toodete maksustamisel tuleks 
aluseks võtta biomassi või sellest 
valmistatud toodete CO2-heite 
koefitsiendid, nagu on sätestatud otsuses 
2007/589/EÜ, ning nende energiasisaldus, 
nagu on esitatud direktiivi 2009/28/EÜ III 
lisas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.
aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ
(taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
artikli 2 punktides h ja i määratletud
biokütused ja vedelad biokütused 
moodustavad eranditult kõige olulisema 
asjaomase tootekategooria. Kuna 
kõnealuste toodete keskkonnaeelised 
erinevad sõltuvalt sellest, kas need 
vastavad kõnealuse direktiivi artikli 17 
kohastele säästlikkuse kriteeriumidele,
tuleks biomassi või sellest valmistatud 
toodete konkreetseid kontrollväärtusi 
kohaldada üksnes siis, kui kõnealused 
kriteeriumid on täidetud.

puhul tuleks aluseks võtta erinevate 
energiatoodete ja elektrienergia 
energiasisaldus, nagu on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. 
aasta direktiivis 2006/32/EÜ (mis käsitleb 
energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ
(taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
artikli 2 punktides h ja i määratletud
biomassi, biokütuste ja vedelate 
biokütuste suhtes, mis ei vasta kõnealuse 
direktiivi artikli 17 kohastele säästlikkuse 
kriteeriumidele, kohaldavad liikmesriigid 
sellise samaväärse kütteaine või 
mootorikütuse kontrollheitekoefitsienti, 
mille suhtes on käesolevas direktiivis ette 
nähtud madalaimad maksustamistasemed.

Or. en

Selgitus

Liikmesriike ei tohiks takistada kohaldamast biomassil põhinevate kütuste suhtes CO2-heite 
maksustamist niivõrd, kuivõrd see kajastab nende kütuste tootmisest, töötlemisest, 
transportimisest ja kasutamisest põhjustatud CO2-heite täielikku olelusringi. Seda ei tuleks 
kohaldada ainult biokütuste ja vedelate biokütuste, vaid ka biomassil põhinevate kütuste 
suhtes.

Muudatusettepanek 36
Olle Ludvigsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Iga kõnealune komponent tuleks 
arvutada objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mis võimaldab eri energiaallikaid 
ühetaoliselt kohelda. CO2-heite 
maksustamise puhul tuleks tugineda CO2-
heitele, mida põhjustab iga asjaomase 
energiatoote kasutamine, võttes aluseks 
komisjoni 18. juuli 2007. aasta otsuses 
2007/589/EÜ (millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside 
heiteseire ja aruandluse suunised) 
sätestatud heitekoefitsiendid.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
puhul tuleks aluseks võtta erinevate 
energiatoodete ja elektrienergia 
energiasisaldus, nagu on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. 
aasta direktiivis 2006/32/EÜ (mis käsitleb 
energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ).
Seoses sellega tuleks arvesse võtta 
biomassist koosnevate või sellest 
valmistatud toodete keskkonnaeeliseid.
Kõnealuste toodete maksustamisel tuleks 
aluseks võtta biomassi või sellest 
valmistatud toodete CO2-heite 
koefitsiendid, nagu on sätestatud otsuses 
2007/589/EÜ, ning nende energiasisaldus, 
nagu on esitatud direktiivi 2009/28/EÜ III 
lisas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.
aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ
(taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
artikli 2 punktides h ja i määratletud
biokütused ja vedelad biokütused 
moodustavad eranditult kõige olulisema 
asjaomase tootekategooria. Kuna 
kõnealuste toodete keskkonnaeelised 
erinevad sõltuvalt sellest, kas need 
vastavad kõnealuse direktiivi artikli 17 
kohastele säästlikkuse kriteeriumidele,

(6) Iga kõnealune komponent tuleks 
arvutada objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mis võimaldab eri energiaallikaid 
ühetaoliselt kohelda. CO2-heite 
maksustamise puhul tuleks tugineda CO2-
heitele, mida põhjustab iga asjaomase 
energiatoote kasutamine, võttes aluseks 
komisjoni 18. juuli 2007. aasta otsuses 
2007/589/EÜ (millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside 
heiteseire ja aruandluse suunised) 
sätestatud heitekoefitsiendid.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
puhul tuleks aluseks võtta erinevate 
energiatoodete ja elektrienergia 
energiasisaldus, nagu on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. 
aasta direktiivis 2006/32/EÜ (mis käsitleb 
energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ).
Seoses sellega tuleks arvesse võtta 
biomassist koosnevate või sellest 
valmistatud toodete keskkonnaeeliseid.
Kõnealuste toodete maksustamisel tuleks 
aluseks võtta biomassi või sellest 
valmistatud toodete CO2-heite 
koefitsiendid, nagu on sätestatud otsuses 
2007/589/EÜ, ning nende energiasisaldus,
nagu on esitatud direktiivi 2009/28/EÜ III 
lisas. Kuna kõnealuste toodete 
keskkonnaeelised erinevad sõltuvalt 
sellest, kas need vastavad asjakohastele 
säästlikkuse kriteeriumidele, tuleks 
biomassi või sellest valmistatud toodete 
konkreetseid kontrollväärtusi kohaldada 
üksnes siis, kui kõnealused kriteeriumid 
on täidetud. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 
2009/28/EÜ (taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta) artikli 2 punktides h ja i määratletud
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tuleks biomassi või sellest valmistatud 
toodete konkreetseid kontrollväärtusi 
kohaldada üksnes siis, kui kõnealused 
kriteeriumid on täidetud.

biokütuste ja vedelate biokütuste suhtes
tuleks kohaldada selle direktiivi artiklis 17 
sätestatud kriteeriume. Biomassist
valmistatud toodete suhtes, mis ei ole 
biokütused või vedelad biokütused, esitab 
komisjon ettepaneku säästlikkuse 
erikriteeriumide kohta hiljemalt ühe aasta 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist. Nimetatud säästlikkuse 
erikriteeriumid kohalduvad asjaomastele 
toodetele kohe pärast selle ettepaneku 
heakskiitmist.

Or. en

Selgitus

Säästlikkuse kriteeriume ei tuleks kohaldada ainult biokütuste ja vedelate biokütuste, vaid ka 
tahkel biomassil põhinevate kütuste suhtes. Nagu komisjoni ettepanekus on välja toodud, ei 
tuleks eeliskohtlemist kasutada järjepidevalt kütuste puhul, mis on valmistatud 
mittesäästlikust tahkest biomassist. Kuna tahkest biomassist valmistatud kütuste ja biokütuste 
/ vedelate biokütuste säästlikkuse aspektid on teatud määral erinevad, tuleb tahkele 
biomassile kehtestada erikriteeriumid ja neid käesoleva direktiivi raames rakendada.

Muudatusettepanek 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Iga kõnealune komponent tuleks 
arvutada objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mis võimaldab eri energiaallikaid 
ühetaoliselt kohelda. CO2-heite 
maksustamise puhul tuleks tugineda CO2-
heitele, mida põhjustab iga asjaomase 
energiatoote kasutamine, võttes aluseks 
komisjoni 18. juuli 2007. aasta otsuses 
2007/589/EÜ (millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside 
heiteseire ja aruandluse suunised) 
sätestatud heitekoefitsiendid.
Energiatarbimise üldise maksustamise 

(6) Iga kõnealune komponent tuleks 
arvutada objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mis võimaldab eri energiaallikaid 
ühetaoliselt kohelda. Muul kui biomassil 
põhinevast kütusest tuleneva CO2-heite 
maksustamise puhul tuleks tugineda CO2-
heitele, mida põhjustab iga asjaomase 
energiatoote kasutamine, võttes aluseks 
komisjoni 18. juuli 2007. aasta otsuses 
2007/589/EÜ (millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside 
heiteseire ja aruandluse suunised) 
sätestatud heitekoefitsiendid.
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puhul tuleks aluseks võtta erinevate 
energiatoodete ja elektrienergia 
energiasisaldus, nagu on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. 
aasta direktiivis 2006/32/EÜ (mis käsitleb 
energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ).
Seoses sellega tuleks arvesse võtta 
biomassist koosnevate või sellest 
valmistatud toodete keskkonnaeeliseid.
Kõnealuste toodete maksustamisel tuleks 
aluseks võtta biomassi või sellest 
valmistatud toodete CO2-heite 
koefitsiendid, nagu on sätestatud otsuses 
2007/589/EÜ, ning nende energiasisaldus, 
nagu on esitatud direktiivi 2009/28/EÜ III 
lisas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.
aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ
(taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
artikli 2 punktides h ja i määratletud
biokütused ja vedelad biokütused 
moodustavad eranditult kõige olulisema 
asjaomase tootekategooria. Kuna 
kõnealuste toodete keskkonnaeelised 
erinevad sõltuvalt sellest, kas need 
vastavad kõnealuse direktiivi artikli 17 
kohastele säästlikkuse kriteeriumidele,
tuleks biomassi või sellest valmistatud 
toodete konkreetseid kontrollväärtusi 
kohaldada üksnes siis, kui kõnealused 
kriteeriumid on täidetud.

Energiatarbimise üldise maksustamise 
puhul tuleks aluseks võtta erinevate 
energiatoodete ja elektrienergia 
energiasisaldus, nagu on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. 
aasta direktiivis 2006/32/EÜ (mis käsitleb 
energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ
(taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
artikli 2 punktides h ja i määratletud
biomassi, biokütuseid ja vedelaid 
biokütuseid, mis ei vasta kõnealuse 
direktiivi artikli 17 kohastele säästlikkuse 
kriteeriumidele, maksustavad liikmesriigid 
vastavalt sellise samaväärse kütteaine või 
mootorikütuse 
kontrollheitekoefitsientidele, mille suhtes 
on käesolevas direktiivis ette nähtud 
madalaimaid maksustamistasemed.

Or. en

Selgitus

Liikmesriike ei tohi takistada kohaldamast biomassil põhinevate kütuste suhtes CO2-heite 
maksustamist, kuivõrd see kajastab nende kütuste tootmisest, töötlemisest, transportimisest ja 
kasutamisest põhjustatud CO2-heite täielikku olelusringi. Seda ei tuleks kohaldada ainult 
biokütuste ja vedelate biokütuste, vaid ka biomassil põhinevate kütuste suhtes. Biokütuste ja 
vedelate biokütuste CO2-heite maksustamine tuleks kohandada säästlikkuse kriteeriumides 
tehtud muudatustega.
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Muudatusettepanek 38
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Iga kõnealune komponent tuleks 
arvutada objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mis võimaldab eri energiaallikaid 
ühetaoliselt kohelda. CO2-heite 
maksustamise puhul tuleks tugineda CO2-
heitele, mida põhjustab iga asjaomase 
energiatoote kasutamine, võttes aluseks 
komisjoni 18. juuli 2007. aasta otsuses 
2007/589/EÜ (millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside 
heiteseire ja aruandluse suunised) 
sätestatud heitekoefitsiendid.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
puhul tuleks aluseks võtta erinevate 
energiatoodete ja elektrienergia 
energiasisaldus, nagu on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. 
aasta direktiivis 2006/32/EÜ (mis käsitleb 
energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ).
Seoses sellega tuleks arvesse võtta 
biomassist koosnevate või sellest 
valmistatud toodete keskkonnaeeliseid.
Kõnealuste toodete maksustamisel tuleks 
aluseks võtta biomassi või sellest 
valmistatud toodete CO2-heite 
koefitsiendid, nagu on sätestatud otsuses 
2007/589/EÜ, ning nende energiasisaldus, 
nagu on esitatud direktiivi 2009/28/EÜ III 
lisas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ
(taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
artikli 2 punktides h ja i määratletud 
biokütused ja vedelad biokütused 
moodustavad eranditult kõige olulisema 
asjaomase tootekategooria. Kuna 
kõnealuste toodete keskkonnaeelised 

(6) Iga kõnealune komponent tuleks 
arvutada objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mis võimaldab eri energiaallikaid 
ühetaoliselt kohelda CO2-heite 
maksustamise puhul tuleks tugineda CO2-
heitele, mida põhjustab iga asjaomase 
energiatoote kasutamine. Selleks tuleks 
võtta aluseks komisjoni 18. juuli 2007. 
aasta otsuses 2007/589/EÜ (millega 
kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse 
suunised) sätestatud heitekoefitsiendid.
Arvestada tuleks mitte ainult 
elektrijaamade igapäevasest 
elektritootmisest põhjustatud CO2-heidet, 
vaid ka heidet, mida tekitab 
elektrijaamades elektrienergia tootmiseks 
kasutatavate kütuste kaevandamine ja 
nende kütuste ümbertöötlemine.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
puhul tuleks aluseks võtta erinevate 
energiatoodete ja elektrienergia 
energiasisaldus, nagu on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. 
aasta direktiivis 2006/32/EÜ (mis käsitleb 
energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ).
Seoses sellega tuleks arvesse võtta 
biomassist koosnevate või sellest 
valmistatud toodete keskkonnaeeliseid.
Kõnealuste toodete maksustamisel tuleks 
aluseks võtta biomassi või sellest 
valmistatud toodete CO2-heite 
koefitsiendid, nagu on sätestatud otsuses 
2007/589/EÜ, ning nende energiasisaldus, 
nagu on esitatud direktiivi 2009/28/EÜ III 
lisas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.
aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ
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erinevad sõltuvalt sellest, kas need 
vastavad kõnealuse direktiivi artikli 17 
kohastele säästlikkuse kriteeriumidele, 
tuleks biomassi või sellest valmistatud 
toodete konkreetseid kontrollväärtusi 
kohaldada üksnes siis, kui kõnealused 
kriteeriumid on täidetud.

(taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
artikli 2 punktides h ja i määratletud 
biokütused ja vedelad biokütused 
moodustavad eranditult kõige olulisema 
asjaomase tootekategooria. Kuna 
kõnealuste toodete keskkonnaeelised 
erinevad sõltuvalt sellest, kas need 
vastavad kõnealuse direktiivi artikli 17 
kohastele säästlikkuse kriteeriumidele, 
tuleks biomassi või sellest valmistatud 
toodete konkreetseid kontrollväärtusi 
kohaldada üksnes siis, kui kõnealused 
kriteeriumid on täidetud.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Iga kõnealune komponent tuleks 
arvutada objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mis võimaldab eri energiaallikaid 
ühetaoliselt kohelda. CO2-heite 
maksustamise puhul tuleks tugineda CO2-
heitele, mida põhjustab iga asjaomase 
energiatoote kasutamine, võttes aluseks 
komisjoni 18. juuli 2007. aasta otsuses 
2007/589/EÜ (millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside 
heiteseire ja aruandluse suunised) 
sätestatud heitekoefitsiendid.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
puhul tuleks aluseks võtta erinevate 
energiatoodete ja elektrienergia 
energiasisaldus, nagu on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. 
aasta direktiivis 2006/32/EÜ (mis käsitleb 
energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid ning millega tunnistatakse 

(6) Iga kõnealune komponent tuleks 
arvutada objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mis võimaldab eri energiaallikaid 
ühetaoliselt kohelda. CO2-heite valikulise
maksustamise puhul tuleks tugineda CO2-
heitele, mida põhjustab iga asjaomase 
energiatoote kasutamine, võttes aluseks 
komisjoni 18. juuli 2007. aasta otsuses 
2007/589/EÜ (millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside 
heiteseire ja aruandluse suunised) 
sätestatud heitekoefitsiendid.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
puhul tuleks aluseks võtta erinevate 
energiatoodete ja elektrienergia 
energiasisaldus, nagu on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. 
aasta direktiivis 2006/32/EÜ (mis käsitleb 
energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid ning millega tunnistatakse 
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kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ).
Seoses sellega tuleks arvesse võtta 
biomassist koosnevate või sellest 
valmistatud toodete keskkonnaeeliseid.
Kõnealuste toodete maksustamisel tuleks 
aluseks võtta biomassi või sellest 
valmistatud toodete CO2-heite 
koefitsiendid, nagu on sätestatud otsuses 
2007/589/EÜ, ning nende energiasisaldus, 
nagu on esitatud direktiivi 2009/28/EÜ III 
lisas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.
aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ
(taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
artikli 2 punktides h ja i määratletud 
biokütused ja vedelad biokütused 
moodustavad eranditult kõige olulisema 
asjaomase tootekategooria. Kuna 
kõnealuste toodete keskkonnaeelised 
erinevad sõltuvalt sellest, kas need 
vastavad kõnealuse direktiivi artikli 17 
kohastele säästlikkuse kriteeriumidele, 
tuleks biomassi või sellest valmistatud 
toodete konkreetseid kontrollväärtusi 
kohaldada üksnes siis, kui kõnealused 
kriteeriumid on täidetud.

kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ).
Seoses sellega tuleks arvesse võtta 
biomassist koosnevate või sellest 
valmistatud toodete keskkonnaeeliseid.
Kõnealuste toodete maksustamisel tuleks 
aluseks võtta biomassi või sellest 
valmistatud toodete CO2-heite 
koefitsiendid, nagu on sätestatud otsuses 
2007/589/EÜ, ning nende energiasisaldus, 
nagu on esitatud direktiivi 2009/28/EÜ III 
lisas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.
aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ
(taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta) 
artikli 2 punktides h ja i määratletud 
biokütused ja vedelad biokütused 
moodustavad eranditult kõige olulisema 
asjaomase tootekategooria. Kuna 
kõnealuste toodete keskkonnaeelised 
erinevad sõltuvalt sellest, kas need 
vastavad kõnealuse direktiivi artikli 17 
kohastele säästlikkuse kriteeriumidele, 
tuleks biomassi või sellest valmistatud 
toodete konkreetseid kontrollväärtusi 
kohaldada üksnes siis, kui kõnealused 
kriteeriumid on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) CO2-heite maksustamist tuleks 
kohandada vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ 
toimimisele, et täiendada seda tõhusalt.
Sellist maksustamist tuleks kohaldada 
kõigi selliste energiatoodete kasutuste 
suhtes (sealhulgas muud kasutused kui 
kütmine), mis tekitavad kõnealuse 
direktiivi kohastes käitistes CO2-heidet,
tingimusel, et asjaomane käitis ei ole 

(7) CO2-heite maksustamist tuleks 
kohandada vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ 
toimimisele, et täiendada seda tõhusalt.
Sellist maksustamist tuleks kohaldada 
kõigi selliste energiatoodete kasutuste 
suhtes (sealhulgas muud kasutused kui 
kütmine), mis tekitavad kõnealuse 
direktiivi kohastes käitistes CO2-heidet, 
tingimusel, et asjaomane käitis ei ole 
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hõlmatud kõnealuse direktiivi kohase 
heitkogustega kauplemise süsteemiga.
Kuna mõlema vahendi samaaegne 
kasutamine ei võimaldaks heidet 
vähendada rohkem kui heitkogustega 
kauplemise süsteem üksi, vaid see 
suurendaks heite vähendamise 
kogumaksumust, ei tuleks CO2-heite 
maksustamist kohaldada liidu süsteemi 
kohastes käitistes tarbitava energia suhtes.

hõlmatud kõnealuse direktiivi kohase 
heitkogustega kauplemise süsteemiga.
Kuna mõlema vahendi samaaegne 
kasutamine ei võimaldaks heidet 
vähendada rohkem kui heitkogustega 
kauplemise süsteem üksi, vaid see 
suurendaks heite vähendamise 
kogumaksumust, ei tohi CO2-heite 
maksustamist kohaldada liidu süsteemi 
kohastes käitistes otseselt ja kaudselt
tarbitava energia suhtes.
Topeltmaksustamise ja 
topeltreguleerimisega tekitatav 
topeltkoormus põhjustab 
konkurentsimoonutusi ja seda tuleb 
vältida.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) CO2-heite maksustamist tuleks 
kohandada vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ 
toimimisele, et täiendada seda 
tõhusalt.Sellist maksustamist tuleks 
kohaldada kõigi selliste energiatoodete 
kasutuste suhtes (sealhulgas muud 
kasutused kui kütmine), mis tekitavad 
kõnealuse direktiivi kohastes käitistes CO2-
heidet, tingimusel, et asjaomane käitis ei 
ole hõlmatud kõnealuse direktiivi kohase 
heitkogustega kauplemise süsteemiga.
Kuna mõlema vahendi samaaegne 
kasutamine ei võimaldaks heidet 
vähendada rohkem kui heitkogustega 
kauplemise süsteem üksi, vaid see 
suurendaks heite vähendamise 
kogumaksumust, ei tuleks CO2-heite 
maksustamist kohaldada liidu süsteemi 

(7) CO2-heite maksustamist tuleks 
kohandada vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ 
toimimisele, et täiendada seda 
tõhusalt.Sellist maksustamist tuleks 
kohaldada kõigi selliste energiatoodete 
kasutuste suhtes (sealhulgas muud 
kasutused kui kütmine), mis tekitavad 
kõnealuse direktiivi kohastes käitistes CO2-
heidet, tingimusel, et asjaomane käitis ei 
ole hõlmatud kõnealuse direktiivi kohase 
heitkogustega kauplemise süsteemiga.
Kuna mõlema vahendi samaaegne 
kasutamine ei võimaldaks heidet 
vähendada rohkem kui heitkogustega 
kauplemise süsteem üksi, vaid see 
suurendaks heite vähendamise 
kogumaksumust, ei tuleks CO2-heite 
maksustamist tarbitava energia suhtes 
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kohastes käitistes tarbitava energia suhtes. kohaldada liidu süsteemi kohastes käitistes, 
kus saastekvoote ei eraldata tasuta.

Or. en

Selgitus

CO2-heite maksustamisest tuleks vabastada sektorid, millele ei eraldata tasuta saastekvoote.

Muudatusettepanek 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) CO2-heite maksustamist tuleks 
kohandada vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ 
toimimisele, et täiendada seda tõhusalt.
Sellist maksustamist tuleks kohaldada 
kõigi selliste energiatoodete kasutuste 
suhtes (sealhulgas muud kasutused kui 
kütmine), mis tekitavad kõnealuse 
direktiivi kohastes käitistes CO2-heidet, 
tingimusel, et asjaomane käitis ei ole 
hõlmatud kõnealuse direktiivi kohase 
heitkogustega kauplemise süsteemiga.
Kuna mõlema vahendi samaaegne 
kasutamine ei võimaldaks heidet 
vähendada rohkem kui heitkogustega 
kauplemise süsteem üksi, vaid see 
suurendaks heite vähendamise 
kogumaksumust, ei tuleks CO2-heite 
maksustamist kohaldada liidu süsteemi 
kohastes käitistes tarbitava energia suhtes.

(7) CO2-heite maksustamist tuleks 
kohandada vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ 
toimimisele, et täiendada seda tõhusalt.
Sellist valikulist maksustamist tuleks 
kohaldada kõigi selliste energiatoodete 
kasutuste suhtes (sealhulgas muud 
kasutused kui kütmine), mis tekitavad 
kõnealuse direktiivi kohastes käitistes CO2-
heidet, tingimusel, et asjaomane käitis ei 
ole hõlmatud kõnealuse direktiivi kohase 
heitkogustega kauplemise süsteemiga.
Kuna mõlema vahendi samaaegne 
kasutamine ei võimaldaks heidet 
vähendada rohkem kui heitkogustega 
kauplemise süsteem üksi, vaid see 
suurendaks heite vähendamise 
kogumaksumust, ei tuleks CO2-heite 
maksustamist kohaldada liidu süsteemi 
kohastes käitistes tarbitava energia suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8



AM\883480ET.doc 21/141 PE475.931v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Maksustamise neutraalsuse huvides 
tuleks samu madalaimaid 
maksustamistasemeid kohaldada energia 
maksustamise iga komponendi suhtes ja 
kõigi teatud kasutust hõlmavate 
energiatoodete suhtes. Kui nähakse seega 
ette ühetaolised madalaimad 
maksustamistasemed, peaksid 
liikmesriigid ka maksustamise 
neutraalsuse eesmärgil tagama, et kõigi 
asjaomaste toodete suhtes kohaldatakse 
liikmesriigi tasandil ühetaolist 
maksustamistaset. Vajaduse korral tuleks 
kõnealuste tasemete ühtlustamiseks näha 
ette üleminekuperioodid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 44
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Maksustamise neutraalsuse huvides 
tuleks samu madalaimaid 
maksustamistasemeid kohaldada energia 
maksustamise iga komponendi suhtes ja
kõigi teatud kasutust hõlmavate 
energiatoodete suhtes. Kui nähakse seega 
ette ühetaolised madalaimad 
maksustamistasemed, peaksid 
liikmesriigid ka maksustamise 
neutraalsuse eesmärgil tagama, et kõigi 
asjaomaste toodete suhtes kohaldatakse 
liikmesriigi tasandil ühetaolist 
maksustamistaset. Vajaduse korral tuleks 
kõnealuste tasemete ühtlustamiseks näha 
ette üleminekuperioodid.

(8) Tehnoloogilise neutraalsuse huvides 
tuleks madalaimaid maksustamistasemeid 
kohaldada kõigi teatud kasutust hõlmavate 
energiatoodete suhtes. Energiapoliitika 
valdkonnas ei ole siseriiklike 
maksustamistasemete võrdsus vajalik.

Or. de
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Muudatusettepanek 45
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Maksustamise neutraalsuse huvides 
tuleks samu madalaimaid 
maksustamistasemeid kohaldada energia 
maksustamise iga komponendi suhtes ja 
kõigi teatud kasutust hõlmavate 
energiatoodete suhtes. Kui nähakse seega 
ette ühetaolised madalaimad 
maksustamistasemed, peaksid liikmesriigid 
ka maksustamise neutraalsuse eesmärgil 
tagama, et kõigi asjaomaste toodete suhtes 
kohaldatakse liikmesriigi tasandil 
ühetaolist maksustamistaset. Vajaduse 
korral tuleks kõnealuste tasemete 
ühtlustamiseks näha ette
üleminekuperioodid.

(8) Maksustamise neutraalsuse huvides 
tuleks samu madalaimaid 
maksustamistasemeid kohaldada energia 
maksustamise iga komponendi suhtes ja 
kõigi teatud kasutust hõlmavate 
energiatoodete suhtes. Kui nähakse seega 
ette ühetaolised madalaimad 
maksustamistasemed, peaksid liikmesriigid 
ka maksustamise neutraalsuse eesmärgil 
tagama, et kõigi asjaomaste toodete suhtes 
kohaldatakse liikmesriigi tasandil 
ühetaolist maksustamistaset.
Mootorikütuste puhul tuleks kõnealuste 
tasemete ühtlustamiseks näha ette
üleminekuperiood.

Or. en

Selgitus

Kütuse neutraalsuse põhimõtte täielik rakendamine tundub olevat problemaatiline vaid 
lühiajalises perspektiivis autotööstuses. Muudes sektorites ei tohiks erilisi raskusi tekkida.
Seetõttu oleks mõistlik anda võimalus minna täielikule neutraalsusele üle järk-järgult 
transpordis kasutatavate mootorikütuste puhul, kuid mitte muude kütuseliikide või –kasutuste 
puhul.

Muudatusettepanek 46
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Maksustamise neutraalsuse huvides 
tuleks samu madalaimaid 

(8) Maksustamise neutraalsuse huvides 
tuleks samu madalaimaid 
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maksustamistasemeid kohaldada energia 
maksustamise iga komponendi suhtes ja 
kõigi teatud kasutust hõlmavate 
energiatoodete suhtes. Kui nähakse seega 
ette ühetaolised madalaimad 
maksustamistasemed, peaksid liikmesriigid 
ka maksustamise neutraalsuse eesmärgil 
tagama, et kõigi asjaomaste toodete suhtes 
kohaldatakse liikmesriigi tasandil 
ühetaolist maksustamistaset. Vajaduse 
korral tuleks kõnealuste tasemete 
ühtlustamiseks näha ette
üleminekuperioodid.

maksustamistasemeid kohaldada energia 
maksustamise iga komponendi suhtes ja 
kõigi teatud kasutust hõlmavate 
energiatoodete suhtes. Kui nähakse seega 
ette ühetaolised madalaimad 
maksustamistasemed, peaksid liikmesriigid 
ka maksustamise neutraalsuse eesmärgil 
tagama, et kõigi asjaomaste toodete suhtes 
kohaldatakse liikmesriigi tasandil 
ühetaolist maksustamistaset.
Mootorikütuste puhul tuleks kõnealuste 
tasemete ühtlustamiseks näha ette
üleminekuperiood.

Or. en

Selgitus

Tundub, et kütuse neutraalsuse põhimõtte järgimine on autotööstuses lähimal ajal 
problemaatiline. Seetõttu oleks mõistlik anda võimalus minna täielikule neutraalsusele üle 
järk-järgult transpordis kasutatavate mootorikütuste puhul, kuid mitte muude kütuseliikide või 
–kasutuste puhul.

Muudatusettepanek 47
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Proportsionaalsuse põhimõtet tuleks 
fossiilsete ja mittefossiilsete kütuste ja 
kummassegi kategooriasse kuuluvate eri 
energiatoodete maksumäärade 
kehtestamisel rakendada õiglaselt. Kuna 
käesoleva direktiivi kohaselt on soovitatav 
kehtestada võrdsed madalaimad 
maksustamistasemed nii fossiilsetele kui 
ka mittefossiilsetele kütustele, peaksid 
liikmesriigid tagama riiklikud 
madalaimad maksustamistasemed kõigile 
toodetele, mis kuuluvad kas fossiilsete või 
mittefossiilsete kütuste kategooriasse.
Liikmesriigi taotlusel tuleks talle anda 
üleminekuperiood, et anda võimalus 
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maksuvabastuse järk-järguliseks 
kaotamiseks või käesolevas direktiivis 
sätestatud nõuetest erandi tegemiseks 
teatavates valdkondades või direktiivi 
siseriiklikusse õigusse ülevõtmise tähtaja 
suhtes erandi tegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tuleks kindlaks määrata CO2-heite 
maksustamise madalaimad tasemed, 
võttes arvesse otsuses 406/2009/EÜ 
(milles käsitletakse liikmesriikide 
jõupingutusi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks, et täita 
ühenduse kohustust vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 
2020) liikmesriikide jaoks sätestatud 
siseriiklikke sihttasemeid. Kuna 
kõnealuses otsuses tunnistatakse, et 
liikmesriikide ülesanded 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel 
peaksid õiglaselt jagunema, siis tuleks 
teatavate liikmesriikide jaoks kindlaks 
määrata üleminekuperioodid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 49
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tuleks kindlaks määrata CO2-heite 
maksustamise madalaimad tasemed, võttes 
arvesse otsuses 406/2009/EÜ (milles 
käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020) liikmesriikide 
jaoks sätestatud siseriiklikke sihttasemeid.
Kuna kõnealuses otsuses tunnistatakse, et 
liikmesriikide ülesanded 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel 
peaksid õiglaselt jagunema, siis tuleks 
teatavate liikmesriikide jaoks kindlaks 
määrata üleminekuperioodid.

(9) Tuleks kindlaks määrata CO2-heite 
maksustamise madalaimad tasemed, võttes 
arvesse otsuses 406/2009/EÜ (milles 
käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020) liikmesriikide 
jaoks sätestatud siseriiklikke sihttasemeid.
Kuna kõnealuses otsuses tunnistatakse, et 
liikmesriikide ülesanded 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel 
peaksid õiglaselt jagunema, siis võiks 
teatavate liikmesriikide jaoks kindlaks 
määrata üleminekuperioodid. Need 
perioodid peaksid olema võimalikult 
lühikesed ja piiratud ulatusega. Kui liit 
otsustab suurendada kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise eesmärke, tuleb need 
perioodid läbi vaadata ja seejärel muuta 
või kaotada.

Or. en

Selgitus

Kui kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärki suurendatakse, tuleb nimetatud perioode 
vaadelda uuest vaatekohast. Sellisel juhul peaksid liikmesriigid, kes esialgu said vabastuse, 
vähemalt teatud määral ühistest heite vähendamise pingutustest osa võtma.

Muudatusettepanek 50
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tuleks kindlaks määrata CO2-heite 
maksustamise madalaimad tasemed, võttes 
arvesse otsuses 406/2009/EÜ (milles 
käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 

(9) Tuleks kindlaks määrata CO2-heite 
maksustamise madalaimad tasemed, võttes 
arvesse otsuses 406/2009/EÜ (milles 
käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
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vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020) liikmesriikide 
jaoks sätestatud siseriiklikke sihttasemeid.
Kuna kõnealuses otsuses tunnistatakse, et 
liikmesriikide ülesanded 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel 
peaksid õiglaselt jagunema, siis tuleks 
teatavate liikmesriikide jaoks kindlaks 
määrata üleminekuperioodid.

vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020) liikmesriikide 
jaoks sätestatud siseriiklikke sihttasemeid.
Kuna kõnealuses otsuses tunnistatakse, et 
liikmesriikide ülesanded 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel 
peaksid õiglaselt jagunema, siis tuleks 
teatavate liikmesriikide jaoks kindlaks 
määrata piisavalt pikad
üleminekuperioodid, võttes arvesse nende 
sotsiaalseid vajadusi ja energiasektori 
ümberkorraldamiseks vajatavat aega.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tuleks välja töötada energiatarbimise 
üldise maksustamise madalaimad tasemed, 
võttes üldiselt aluseks praegused 
madalaimad maksustamistasemed. See 
tähendab ka seda, et mootorikütuste suhtes 
kohaldatavad energiatarbimise üldise 
maksustamise madalaimad tasemed 
peaksid jääma kõrgemaks kui kütteainete 
puhul.

(10) Tuleks välja töötada energiatarbimise 
üldise maksustamise madalaimad tasemed, 
võttes üldiselt aluseks praegused 
madalaimad maksustamistasemed. See 
tähendab ka seda, et mootorikütuste suhtes 
kohaldatavad energiatarbimise üldise 
maksustamise madalaimad tasemed 
peaksid jääma kõrgemaks kui kütteainete 
puhul. Ausa konkurentsi säilitamiseks 
tuleks elektrisõidukites kasutatavat 
elektrienergiat maksustada kõrgema 
määraga kui muul otstarbel kasutatavat 
elektrienergiat. On tõenäoline, et 
elektrienergiat hakatakse lähitulevikus 
kasutama mitte ainult rongide ja 
eraautode, vaid ka tarbesõidukite peamise 
jõuallikana. Konkurentsimoonutuste 
ärahoidmiseks on seetõttu vaja sõidukites 
jõuallikana kasutatava elektrienergia 
madalaimad maksumäärad viia artikli 7 
lõike 1 kohaselt kooskõlla kütuste 
maksumääradega. Sõidukite jõuallikana 
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kasutatava elektrienergia madalaimad 
maksumäärad peaksid seega olema 
võrdsed kütusena kasutatava gaasiõli 
maksumääradega.

Or. de

Muudatusettepanek 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tuleks tagada, et madalaimate 
maksustamistasemete kavandatud mõju 
säilib. Kuna CO2-heite maksustamine 
täiendab direktiivi 2003/87/EÜ toimimist, 
tuleks saastekvootide turuhinda hoolikalt 
jälgida direktiivi korrapärase hindamise 
käigus; see on komisjoni ülesanne.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimad tasemed tuleks korrapäraselt 
automaatselt kooskõlla viia nende 
tegeliku väärtuse muutumisega, et 
säilitada määrade ühtlustamise praegune 
tase; selleks et vähendada energia- ja 
toiduhindadest tulenevat kõikumist, peaks 
kooskõllaviimise aluseks olema Eurostati 
avaldatava ELi ühtlustatud 
tarbijahindade indeksi muutus, milles ei 
võeta arvesse energia- ja töötlemata toidu 
hindu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 53
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tuleks tagada, et madalaimate 
maksustamistasemete kavandatud mõju 
säilib. Kuna CO2-heite maksustamine 
täiendab direktiivi 2003/87/EÜ toimimist, 
tuleks saastekvootide turuhinda hoolikalt 
jälgida direktiivi korrapärase hindamise 
käigus; see on komisjoni ülesanne.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimad tasemed tuleks korrapäraselt 
automaatselt kooskõlla viia nende 
tegeliku väärtuse muutumisega, et 
säilitada määrade ühtlustamise praegune 
tase; selleks et vähendada energia- ja 
toiduhindadest tulenevat kõikumist, peaks 
kooskõllaviimise aluseks olema Eurostati 
avaldatava ELi ühtlustatud 
tarbijahindade indeksi muutus, milles ei 
võeta arvesse energia- ja töötlemata toidu 
hindu.

(11) Tuleks tagada, et madalaimate 
maksustamistasemete kavandatud mõju 
säilib. Kuna CO2-heite maksustamine 
täiendab direktiivi 2003/87/EÜ toimimist, 
tuleks saastekvootide turuhinda hoolikalt 
jälgida direktiivi korrapärase hindamise 
käigus; see on komisjoni ülesanne.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tuleks tagada, et madalaimate 
maksustamistasemete kavandatud mõju 
säilib. Kuna CO2-heite maksustamine 
täiendab direktiivi 2003/87/EÜ toimimist, 
tuleks saastekvootide turuhinda hoolikalt 
jälgida direktiivi korrapärase hindamise 
käigus; see on komisjoni ülesanne.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimad tasemed tuleks korrapäraselt 
automaatselt kooskõlla viia nende tegeliku 
väärtuse muutumisega, et säilitada 
määrade ühtlustamise praegune tase;
selleks et vähendada energia- ja 

(11) Tuleks tagada, et madalaimate 
maksustamistasemete kavandatud mõju 
säilib. Nii energiatarbimise üldise 
maksustamise kui ka CO2-ga seotud 
maksustamise madalaimad tasemed tuleks 
korrapäraselt automaatselt ajakohastada
nende tegeliku väärtuse muutumisega;
selleks et vähendada energia- ja 
toiduhindadest tulenevat kõikumist, peaks 
kooskõllaviimise aluseks olema Eurostati 
avaldatava ELi ühtlustatud tarbijahindade 
indeksi muutus, milles ei võeta arvesse 
energia- ja töötlemata toidu hindu. Kuna 
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toiduhindadest tulenevat kõikumist, peaks 
kooskõllaviimise aluseks olema Eurostati 
avaldatava ELi ühtlustatud tarbijahindade 
indeksi muutus, milles ei võeta arvesse 
energia- ja töötlemata toidu hindu.

CO2-heite maksustamine täiendab 
direktiivi 2003/87/EÜ toimimist, tuleks 
CO2-heite madalaim maksustamismäär 
viia kooskõlla saastekvootide 
turuhinnaga, juhul kui see on kõrgem kui 
CO2 baastaseme tegelik väärtus. Kui liidu 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärki suurendatakse, tuleb ka CO2
baastase viia vastavusse uute 
eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Ka CO2 suhtes tuleks rakendada indekseerimist, et tagada, et madalaim CO2 tegelik määr aja 
jooksul liiga väikeseks ei muutuks. Kuna valitud indeks ei hõlma energiatooteid, välditakse 
inflatsiooniprobleemi. Lisaks tuleks luua CO2ga seoses võrdsus energia maksustamise ja 
heitkogustega kauplemise süsteemi vahel, sidudes käesolevas direktiivis toodud madalaima 
määra heitkogustega kauplemise süsteemi hinnaarenguga. Sel viisil luuakse kõigi 
ühiskonnasektorite jaoks CO2-heitega tegelemiseks ennustatavad ja õiglased stiimulid.

Muudatusettepanek 55
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tuleks tagada, et madalaimate 
maksustamistasemete kavandatud mõju 
säilib. Kuna CO2-heite maksustamine 
täiendab direktiivi 2003/87/EÜ toimimist, 
tuleks saastekvootide turuhinda hoolikalt 
jälgida direktiivi korrapärase hindamise 
käigus; see on komisjoni ülesanne.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimad tasemed tuleks korrapäraselt
automaatselt kooskõlla viia nende tegeliku 
väärtuse muutumisega, et säilitada 
määrade ühtlustamise praegune tase;
selleks et vähendada energia- ja 
toiduhindadest tulenevat kõikumist, peaks
kooskõllaviimise aluseks olema Eurostati 
avaldatava ELi ühtlustatud tarbijahindade 

(11) Tuleks tagada, et madalaimate 
maksustamistasemete kavandatud mõju 
säilib. Kuna CO2-heite maksustamine 
täiendab direktiivi 2003/87/EÜ toimimist, 
tuleks saastekvootide turuhinda hoolikalt 
jälgida direktiivi korrapärase hindamise 
käigus; see on komisjoni ülesanne.
Nõukogu peaks energiatarbimise üldise 
maksustamise madalaimad tasemed
korrapäraselt pärast komisjoni, 
parlamendi ja asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimist ümber 
hindama, et viia need kooskõlla nende 
tegeliku väärtuse muutumisega; selleks et 
vähendada energia- ja toiduhindadest 
tulenevat kõikumist, peaks korrapärase 



PE475.931v01-00 30/141 AM\883480ET.doc

ET

indeksi muutus, milles ei võeta arvesse 
energia- ja töötlemata toidu hindu.

ümberhindamise aluseks olema Eurostati 
avaldatava ELi ühtlustatud tarbijahindade 
indeksi muutus, milles ei võeta arvesse 
energia- ja töötlemata toidu hindu.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tuleks tagada, et madalaimate 
maksustamistasemete kavandatud mõju 
säilib. Kuna CO2-heite maksustamine 
täiendab direktiivi 2003/87/EÜ toimimist,
tuleks saastekvootide turuhinda hoolikalt 
jälgida direktiivi korrapärase hindamise 
käigus; see on komisjoni ülesanne.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimad tasemed tuleks korrapäraselt 
automaatselt kooskõlla viia nende tegeliku 
väärtuse muutumisega, et säilitada määrade 
ühtlustamise praegune tase; selleks et 
vähendada energia- ja toiduhindadest 
tulenevat kõikumist, peaks 
kooskõllaviimise aluseks olema Eurostati 
avaldatava ELi ühtlustatud tarbijahindade 
indeksi muutus, milles ei võeta arvesse 
energia- ja töötlemata toidu hindu.

(11) Tuleks tagada, et madalaimate 
maksustamistasemete kavandatud mõju 
säilib. Kuna CO2-heite maksustamine 
täiendab direktiivi 2003/87/EÜ toimimist,
peaks saastekvootide reaalse turuhinna 
suundumused olema mõõdupuuks, mille 
järgi direktiivi korrapärase hindamise 
käigus kehtestatakse CO2-heite 
maksustamine; see on komisjoni ülesanne.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimad tasemed tuleks korrapäraselt 
automaatselt kooskõlla viia nende tegeliku 
väärtuse muutumisega, et säilitada määrade 
ühtlustamise praegune tase; selleks et 
vähendada energia- ja toiduhindadest 
tulenevat kõikumist, peaks 
kooskõllaviimise aluseks olema Eurostati 
avaldatava ELi ühtlustatud tarbijahindade 
indeksi muutus, milles ei võeta arvesse 
energia- ja töötlemata toidu hindu.

Or. de

Muudatusettepanek 57
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Arvestades keerulisi nõudeid, 
millele uue süsteemi kaks komponenti –
energia maksustamine ja CO2-ga seotud 
maksustamine – peaksid vastama, tuleb 
süsteemi nõuetekohase haldamise 
tagamiseks kõikidel tasanditel kehtestada 
selged eeskirjad, mis tarbijate huvides 
peavad olema läbipaistvad ja lihtsalt 
mõistetavad.

Or. de

Muudatusettepanek 58
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Mootorikütuste osas moonutab 
konkurentsi gaasiõli soodsam madalaim 
maksustamistase võrreldes bensiiniga, mis 
on peamine võistlev kütus; see tuleneb 
sellest, et gaasiõli kasutati algselt 
enamasti äriotstarbelisel eesmärgil ja 
maksustati seega traditsiooniliselt vähem.
Direktiivi 2003/96/EÜ artikkel 7 on seega 
esimene samm, et viia gaasiõli suhtes 
kohaldatav madalaim maksustamistase 
järk-järgult kooskõlla bensiini suhtes 
kohaldatava tasemega. Selline 
kooskõllaviimine tuleb lõpule viia ja 
liikuda järk-järgult selles suunas, et 
gaasiõli ja bensiini maksustamise tase 
oleks ühetaoline.

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 59
Riikka Manner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Mootorikütuste osas moonutab 
konkurentsi gaasiõli soodsam madalaim 
maksustamistase võrreldes bensiiniga, mis 
on peamine võistlev kütus; see tuleneb 
sellest, et gaasiõli kasutati algselt enamasti 
äriotstarbelisel eesmärgil ja maksustati 
seega traditsiooniliselt vähem. Direktiivi 
2003/96/EÜ artikkel 7 on seega esimene 
samm, et viia gaasiõli suhtes kohaldatav 
madalaim maksustamistase järk-järgult 
kooskõlla bensiini suhtes kohaldatava 
tasemega. Selline kooskõllaviimine tuleb 
lõpule viia ja liikuda järk-järgult selles 
suunas, et gaasiõli ja bensiini 
maksustamise tase oleks ühetaoline.

(12) Mootorikütuste osas moonutab 
konkurentsi gaasiõli soodsam madalaim 
maksustamistase võrreldes bensiiniga, mis 
on peamine võistlev kütus; see tuleneb 
sellest, et gaasiõli kasutati algselt enamasti 
äriotstarbelisel eesmärgil ja maksustati 
seega traditsiooniliselt vähem. Direktiivi 
2003/96/EÜ artikkel 7 on seega esimene 
samm, et viia gaasiõli suhtes kohaldatav 
madalaim maksustamistase järk-järgult 
kooskõlla bensiini suhtes kohaldatava
tasemega.

Or. en

Selgitus

Gaasiõli on endiselt oluline ettevõtetes kasutatav kütus. Kui maksumäärad ühtlustatakse, 
tõuseks gaasiõli hind paljudes liikmesriikides. Ei oleks õige vähendada transpordisektori 
konkurentsivõimet, võrdsustades näiteks bensiini ja gaasiõli madalaimad 
maksustamismäärad.

Muudatusettepanek 60
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Mootorikütuste osas moonutab 
konkurentsi gaasiõli soodsam madalaim 
maksustamistase võrreldes bensiiniga, mis 
on peamine võistlev kütus; see tuleneb 
sellest, et gaasiõli kasutati algselt enamasti 
äriotstarbelisel eesmärgil ja maksustati 
seega traditsiooniliselt vähem. Direktiivi 

(12) Mootorikütuste osas moonutab 
konkurentsi gaasiõli soodsam madalaim 
maksustamistase võrreldes bensiiniga, mis 
on peamine võistlev kütus; see tuleneb 
sellest, et gaasiõli kasutati algselt enamasti 
äriotstarbelisel eesmärgil ja maksustati 
seega traditsiooniliselt vähem. Direktiivi 
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2003/96/EÜ artikkel 7 on seega esimene 
samm, et viia gaasiõli suhtes kohaldatav 
madalaim maksustamistase järk-järgult 
kooskõlla bensiini suhtes kohaldatava 
tasemega. Selline kooskõllaviimine tuleb 
lõpule viia ja liikuda järk-järgult selles 
suunas, et gaasiõli ja bensiini 
maksustamise tase oleks ühetaoline.

2003/96/EÜ artikkel 7 on seega esimene 
samm, et viia gaasiõli suhtes kohaldatav 
madalaim maksustamistase järk-järgult 
kooskõlla bensiini suhtes kohaldatava 
tasemega. Selline kooskõllaviimine tuleb 
lõpule viia ja liikuda järk-järgult selles 
suunas, et gaasiõli ja bensiini 
maksustamise tase oleks ühetaoline. Tuleks 
siiski kehtestada üleminekuperioodid, et 
hõlbustada käesoleva direktiivi ülevõtmist 
liikmesriikide õigusse.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Mootorikütuste osas moonutab
konkurentsi gaasiõli soodsam madalaim 
maksustamistase võrreldes bensiiniga, mis 
on peamine võistlev kütus; see tuleneb 
sellest, et gaasiõli kasutati algselt enamasti 
äriotstarbelisel eesmärgil ja maksustati 
seega traditsiooniliselt vähem. Direktiivi 
2003/96/EÜ artikkel 7 on seega esimene 
samm, et viia gaasiõli suhtes kohaldatav 
madalaim maksustamistase järk-järgult 
kooskõlla bensiini suhtes kohaldatava 
tasemega. Selline kooskõllaviimine tuleb
lõpule viia ja liikuda järk-järgult selles 
suunas, et gaasiõli ja bensiini 
maksustamise tase oleks ühetaoline.

(12) Mootorikütuste osas võib konkurentsi
moonutamise põhjustajaks pidada gaasiõli
soodsamat madalaimat maksustamistaset
võrreldes bensiiniga, mis on peamine 
võistlev kütus; see tuleneb sellest, et 
gaasiõli kasutati algselt enamasti 
äriotstarbelisel eesmärgil ja maksustati 
seega traditsiooniliselt vähem. Direktiivi 
2003/96/EÜ artikkel 7 on seega esimene 
samm, et viia gaasiõli suhtes kohaldatav 
madalaim maksustamistase järk-järgult 
kooskõlla bensiini suhtes kohaldatava 
tasemega. Oleks mõistlik selline 
kooskõllaviimine lõpule viia ja liikuda 
järk-järgult selles suunas, et gaasiõli ja 
bensiini maksustamise tase oleks 
ühetaoline.

Or. en

Selgitus

Teksti tuleks muuta täpsemaks.
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Muudatusettepanek 62
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Uue maksustruktuuri rakendamine 
tähendab diislikütuse maksumäära 
tõstmist, et viia see vastavusse bensiini 
maksumääraga. See seab kahtluse alla nii 
Euroopa autotööstuse tehtud otsuse 
keskenduda puhastele ja 
energiatõhusatele 
tavasisepõlemismootoritele kui ka ELi 
CO2-heite vähendamise eesmärkide 
saavutamise, sest CO2-heite piirväärtusi 
on võimalik saavutada ainult siis, kui 
teedel liigub piisaval hulgal 
diiselsõidukeid. Tuleb võtta asjakohaseid 
paindlikke meetmeid, et ei seataks ohtu 
autotööstuse konkurentsivõimet ja CO2-
heite vähendamise strateegia edu selles 
sektoris. Müügimaksud, 
registreerimismaksud ja iga-aastased 
teekasutusmaksud tuleb ühtlustada ja 
põhimõtteliselt kehtestada vaid sõidukite 
CO2-heitest lähtuvalt.

Or. de

Muudatusettepanek 63
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tundub, et liikmesriikide võimalus 
kohaldada mootorikütusena kasutatava 
gaasiõli kaubandusliku kasutamise suhtes 
madalamat maksustamistaset kui 

(13) Kütuste maksustamist nende 
energiasisalduse alusel, mille tagajärjeks 
on erinevad maksumäärad bensiinile ja 
gaasiõlile, tuleks rakendada ainult 
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mittekaubandusliku kasutamise suhtes, ei 
ole enam kooskõlas nõudega suurendada 
energiatõhusust ja vajadusega vähendada 
transpordi keskkonnamõju ning seega 
tuleks see säte välja jätta. Direktiivi 
2003/96/EÜ artikli 9 lõikega 2 on lubatud 
teatavatel liikmesriikidel kohaldada 
vähendatud maksumäära kerge kütteõli 
suhtes. See säte ei ole enam kooskõlas 
siseturu nõuetekohase toimimisega ja 
aluslepingu laiemate eesmärkidega.
Seetõttu tuleks see välja jätta.

madalaimate maksumäärade suhtes.
Liikmesriikidel peab riigi 
fiskaalsuveräänsuse põhimõttest lähtudes 
ka edaspidi olema vabadus kehtestada 
oma bensiini ja gaasiõli maksumäärad 
ise, tingimusel et nad ei kehtesta 
madalamat määra kui käesolevas 
direktiivis sätestatud madalaimad määrad.
Liikmesriikidel peab ka olema õigus 
kehtestada erinevaid maksumäärasid era-
ja kaubanduslikul eesmärgil kasutatavale 
gaasiõlile. Tarbesõidukite sektoris on 
konkurents gaasiõli ja bensiini vahel 
mootorikütusena tähtsusetu, sest kõigil 
tarbesõidukitel on diiselmootor ja nende 
asendamine tulevikus bensiinimootoritega 
ei ole mõeldav. Maanteevedudel 
kasutatavatele tarbesõidukitele on juba 
kehtestatud tasud nende põhjustatud 
infrastruktuurikulude hüvitamiseks, sest 
neile kohaldatakse aja-ja 
vahemaapõhiseid teekasutusmakse.
Seetõttu on täiesti põhjendatud, et 
liikmesriikidel lubataks ka edaspidi 
maksustada teatavat tüüpi tarbesõidukites 
kasutatavat gaasiõli madalama määraga 
kui mittekaubanduslikul eesmärgil 
kasutatavat gaasiõli. Sellega seoses ei tohi 
mootorikütusena kasutatava gaasiõli 
madalaimad maksumäärad mingil juhul 
olla madalamad kui need, mille 
liikmesriik on kehtestanud 
kaubanduslikul eesmärgil kasutatavale 
diiselkütusele.

Or. de

Muudatusettepanek 64
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tundub, et liikmesriikide võimalus (13) Liikmesriikidele jäetakse võimalus 
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kohaldada mootorikütusena kasutatava 
gaasiõli kaubandusliku kasutamise suhtes 
madalamat maksustamistaset kui 
mittekaubandusliku kasutamise suhtes, ei 
ole enam kooskõlas nõudega suurendada 
energiatõhusust ja vajadusega vähendada 
transpordi keskkonnamõju ning seega 
tuleks see säte välja jätta. Direktiivi 
2003/96/EÜ artikli 9 lõikega 2 on lubatud 
teatavatel liikmesriikidel kohaldada 
vähendatud maksumäära kerge kütteõli 
suhtes. See säte ei ole enam kooskõlas 
siseturu nõuetekohase toimimisega ja 
aluslepingu laiemate eesmärkidega.
Seetõttu tuleks see välja jätta.

kohaldada mootorikütusena kasutatava 
gaasiõli kaubandusliku kasutamise suhtes 
madalamat maksustamistaset kui 
mittekaubandusliku kasutamise suhtes.
Direktiivi 2003/96/EÜ artikli 9 lõikega 2 
on lubatud teatavatel liikmesriikidel 
kohaldada vähendatud maksumäära kerge 
kütteõli suhtes. See säte ei ole enam 
kooskõlas siseturu nõuetekohase 
toimimisega ja aluslepingu laiemate 
eesmärkidega. Seetõttu tuleks see välja 
jätta.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele peaks jääma võimalus kohaldada mootorikütusena kasutatava gaasiõli 
kaubandusliku kasutamise suhtes madalamat maksustamismäära kui mittekaubandusliku 
kasutamise suhtes, sest siiani puudub alternatiivne kütus kaubanduslikus transpordis 
kasutamiseks.

Muudatusettepanek 65
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tundub, et liikmesriikide võimalus 
kohaldada mootorikütusena kasutatava 
gaasiõli kaubandusliku kasutamise suhtes 
madalamat maksustamistaset kui 
mittekaubandusliku kasutamise suhtes, ei 
ole enam kooskõlas nõudega suurendada 
energiatõhusust ja vajadusega vähendada 
transpordi keskkonnamõju ning seega 
tuleks see säte välja jätta. Direktiivi 
2003/96/EÜ artikli 9 lõikega 2 on lubatud 
teatavatel liikmesriikidel kohaldada 
vähendatud maksumäära kerge kütteõli 
suhtes. See säte ei ole enam kooskõlas 

(13) Tundub, et liikmesriikide võimalus 
kohaldada mootorikütusena kasutatava 
gaasiõli kaubandusliku kasutamise suhtes 
madalamat maksustamistaset kui 
mittekaubandusliku kasutamise suhtes, ei 
ole enam kooskõlas nõudega suurendada 
energiatõhusust ja vajadusega vähendada 
transpordi keskkonnamõju ning seega 
tuleks see säte välja jätta. Selleks et anda 
veoettevõtetele võimalus uute eeskirjadega 
kohaneda, tuleks kehtestada 2023. aastani 
kestev üleminekuperiood. Direktiivi 
2003/96/EÜ artikli 9 lõikega 2 on lubatud 
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siseturu nõuetekohase toimimisega ja 
aluslepingu laiemate eesmärkidega.
Seetõttu tuleks see välja jätta.

teatavatel liikmesriikidel kohaldada 
vähendatud maksumäära kerge kütteõli 
suhtes. See säte ei ole enam kooskõlas 
siseturu nõuetekohase toimimisega ja 
aluslepingu laiemate eesmärkidega.
Seetõttu tuleks see välja jätta.

Or. nl

Muudatusettepanek 66
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tundub, et liikmesriikide võimalus 
kohaldada mootorikütusena kasutatava 
gaasiõli kaubandusliku kasutamise suhtes 
madalamat maksustamistaset kui 
mittekaubandusliku kasutamise suhtes, ei 
ole enam kooskõlas nõudega suurendada 
energiatõhusust ja vajadusega vähendada 
transpordi keskkonnamõju ning seega 
tuleks see säte välja jätta. Direktiivi 
2003/96/EÜ artikli 9 lõikega 2 on lubatud 
teatavatel liikmesriikidel kohaldada 
vähendatud maksumäära kerge kütteõli 
suhtes. See säte ei ole enam kooskõlas 
siseturu nõuetekohase toimimisega ja 
aluslepingu laiemate eesmärkidega.
Seetõttu tuleks see välja jätta.

(13) Tundub, et liikmesriikide võimalus 
kohaldada mootorikütusena kasutatava 
gaasiõli kaubandusliku kasutamise suhtes 
madalamat maksustamistaset kui 
mittekaubandusliku kasutamise suhtes, ei 
ole enam kooskõlas nõudega suurendada 
energiatõhusust ja vajadusega vähendada 
transpordi keskkonnamõju ning seega 
tuleks see säte välja jätta. Õigluse huvides 
ning selleks, et tagada võrdsed võimalused 
mootorikütuseid kasutavate eri 
kaubaveoliikide jaoks, tuleks vastavalt 
maksustada lennunduses ja laevanduses 
kasutatavad mootorikütused ja muud 
energiatooted. Direktiivi 2003/96/EÜ 
artikli 9 lõikega 2 on lubatud teatavatel 
liikmesriikidel kohaldada vähendatud 
maksumäära kerge kütteõli suhtes. See säte 
ei ole enam kooskõlas siseturu 
nõuetekohase toimimisega ja aluslepingu 
laiemate eesmärkidega. Seetõttu tuleks see 
välja jätta.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema lubatud maksustada lennunduses ja merenduses kasutatavaid 
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energiatooteid.

Muudatusettepanek 67
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tundub, et liikmesriikide võimalus 
kohaldada mootorikütusena kasutatava 
gaasiõli kaubandusliku kasutamise suhtes 
madalamat maksustamistaset kui 
mittekaubandusliku kasutamise suhtes, ei 
ole enam kooskõlas nõudega suurendada 
energiatõhusust ja vajadusega vähendada 
transpordi keskkonnamõju ning seega 
tuleks see säte välja jätta. Direktiivi 
2003/96/EÜ artikli 9 lõikega 2 on lubatud 
teatavatel liikmesriikidel kohaldada 
vähendatud maksumäära kerge kütteõli 
suhtes. See säte ei ole enam kooskõlas 
siseturu nõuetekohase toimimisega ja 
aluslepingu laiemate eesmärkidega.
Seetõttu tuleks see välja jätta.

(13) Liikmesriikide võimalus kohaldada 
mootorikütusena kasutatava gaasiõli 
kaubandusliku kasutamise suhtes 
madalamat maksustamistaset kui 
mittekaubandusliku kasutamise suhtes on 
majanduslikult tähtis seepärast, et 
transpordikulud moodustavad olulise osa 
ettevõtjate struktuurilistest kuludest, 
iseäranis sellistes riikides, kus vahemaad 
on pikad, mistõttu peaks see kehtima 
jääma. Direktiivi 2003/96/EÜ artikli 9 
lõikega 2 on lubatud teatavatel 
liikmesriikidel kohaldada vähendatud 
maksumäära kerge kütteõli suhtes. See säte 
ei ole enam kooskõlas siseturu 
nõuetekohase toimimisega ja aluslepingu 
laiemate eesmärkidega. Seetõttu tuleks see 
välja jätta.

Or. fi

Muudatusettepanek 68
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) On vaja piirata CO2-heite 
maksustamisega kaasnevat võimalikku 
kulu teistele sektoritele või allsektoritele, 
kus on märkimisväärne süsinikdioksiidi 

välja jäetud
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lekke oht direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a 
lõike 13 tähenduses. Seega on asjakohane 
näha ette vastavad üleminekumeetmed, 
mis peaksid siiski ka aitama tagada CO2-
heite maksustamise keskkonnatõhususe.

Or. en

Selgitus

Reaalselt süsinikdioksiidi lekke ohuga seotud sektorite ja rajatiste piiratud arv ei õigusta seda 
lahendust. Liikmesriigid peaksid riigiabi kaudu kompenseerima energia maksustamises 
tuleneva tõendatud süsinikdioksiidilekke ohu energiamahukates tööstusharudes.

Muudatusettepanek 69
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) On vaja piirata CO2-heite 
maksustamisega kaasnevat võimalikku 
kulu teistele sektoritele või allsektoritele, 
kus on märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a 
lõike 13 tähenduses. Seega on asjakohane 
näha ette vastavad üleminekumeetmed, mis 
peaksid siiski ka aitama tagada CO2-heite 
maksustamise keskkonnatõhususe.

(14) On vaja piirata uue 
maksustruktuuriga kaasnevat võimalikku 
kulu teistele sektoritele või allsektoritele, 
kus on märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Seega on asjakohane näha ette 
vastavad üleminekumeetmed, mis peaksid 
siiski ka aitama tagada CO2-heite 
maksustamise keskkonnatõhususe.

Or. de

Muudatusettepanek 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) On vaja piirata CO2-heite 
maksustamisega kaasnevat võimalikku 

(14) On vaja piirata CO2-heite 
vabatahtliku maksustamisega kaasnevat 
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kulu teistele sektoritele või allsektoritele, 
kus on märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a 
lõike 13 tähenduses. Seega on asjakohane 
näha ette vastavad üleminekumeetmed, mis 
peaksid siiski ka aitama tagada CO2-heite 
maksustamise keskkonnatõhususe.

võimalikku kulu teistele sektoritele või 
allsektoritele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht direktiivi 
2003/87/EÜ artikli 10a lõike 13 
tähenduses. Seega on asjakohane näha ette 
vastavad üleminekumeetmed, mis peaksid 
siiski ka aitama tagada CO2-heite 
maksustamise keskkonnatõhususe.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Energia maksustamise korra 
igasugusel ümberkorraldamisel tuleb 
tagada, et sektorid, mis ei ole 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud, ei satuks ebasoodsamasse 
olukorda kui need alad, mis sellesse 
süsteemi kuuluvad.

Or. de

Muudatusettepanek 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 5 
lubatakse teatavatel juhtudel kohaldada 
erinevaid maksumäärasid. Selleks et CO2-
hinna signaal oleks järjekindel, peaks 
liikmesriikide võimalus kehtestada 
erinevad siseriiklikud määrad piirduma 
energiatarbimise üldise maksustamisega.

(15) Direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 5 
lubatakse teatavatel juhtudel kohaldada 
erinevaid maksumäärasid. Peale selle ei ole 
võimalus kohaldada taksodes kasutatava 
mootorikütuse suhtes madalamat 
maksustamistaset enam kooskõlas 
alternatiivsete kütuste, energiakandjate 
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Peale selle ei ole võimalus kohaldada 
taksodes kasutatava mootorikütuse suhtes 
madalamat maksustamistaset enam 
kooskõlas alternatiivsete kütuste, 
energiakandjate ning keskkonnahoidlike 
linnasõidukite kasutamist toetavate 
eesmärkidega ning see tuleks välja jätta.

ning keskkonnahoidlike linnasõidukite 
kasutamist toetavate eesmärkidega ning see 
tuleks välja jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 5 
lubatakse teatavatel juhtudel kohaldada 
erinevaid maksumäärasid. Selleks et CO2-
hinna signaal oleks järjekindel, peaks 
liikmesriikide võimalus kehtestada 
erinevad siseriiklikud määrad piirduma 
energiatarbimise üldise maksustamisega.
Peale selle ei ole võimalus kohaldada 
taksodes kasutatava mootorikütuse suhtes 
madalamat maksustamistaset enam 
kooskõlas alternatiivsete kütuste, 
energiakandjate ning keskkonnahoidlike 
linnasõidukite kasutamist toetavate 
eesmärkidega ning see tuleks välja jätta.

(15) Direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 5 
lubatakse teatavatel juhtudel kohaldada 
erinevaid maksumäärasid. Selleks et CO2-
hinna signaal oleks järjekindel, peaks 
liikmesriikide võimalus kehtestada 
erinevad siseriiklikud määrad piirduma 
energiatarbimise üldise maksustamisega.
Peale selle ei ole võimalus kohaldada 
taksodes kasutatava naftast toodetud
mootorikütuse suhtes madalamat 
maksustamistaset enam kooskõlas 
alternatiivsete kütuste, energiakandjate 
ning keskkonnahoidlike linnasõidukite 
kasutamist toetavate eesmärkidega ning see 
tuleks välja jätta.

Or. en

Selgitus

Maagaas või biometaan on naftast toodetud kütustele heaks alternatiiviks, selle kasutamisel 
tekib ainulaadselt vähe toksiliste või kantserogeensete ainete heiteid, ei teki peaaegu üldse 
tahkete osakeste heiteid, ei teki reaktiivsete süsivesinike heiteid ja tekib vähem NOx heiteid ja 
vähem müra, seega on tegemist linnaoludes ideaalse mootorikütusega. Tuleviku 
transpordikütuste eksperdirühma 25. jaanuari 2011. aasta aruandes öeldakse, et metaani 
tuleks propageerida kui üht peamist alternatiivkütust linnatranspordis.
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Muudatusettepanek 74
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kuna elektri- ja hübriidsõidukite 
kasutuselevõtt on peamine tegur, mis 
aitaks vähendada transpordisektori 
sõltuvust mittetaastuvatest kütustest, 
peaks liikmesriikidel olema piiratud 
ajavahemikuks võimalus taotleda 
erandeid või madalamat maksumäära 
niisuguste sõidukite laadimiseks 
kasutatava elektri osas.

Or. en

Selgitus

Elektri kasutuselevõtt on oluline tegur, mis aitab transpordisektorit säästvaks muuta. Kuna 
nende sõidukite tervikmõju heitkoguste aspektist on tihedalt seotud kasutatava elektri 
puhtusega, ei ole need mitte kõikides liikmesriikides lühemas plaanis tingimata 
keskkonnasõbralikud. Pikemas perspektiivis võimaldavad need väga tõhusad tehnoloogiad 
siiski luua tõeliselt säästvaid transpordisüsteeme.

Muudatusettepanek 75
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kodumajapidamistele ja 
heategevusorganisatsioonidele antavad 
vabastused või vähendused võivad 
moodustada osa liikmesriikide 
kindlaksmääratavatest sotsiaalmeetmetest.
Võimalust kohaldada kõnealuseid 
vabastusi või vähendusi tuleks laiendada 
kõigile kütteainena ja elektrienergiana 
kasutatavatele energiatoodetele, et tagada 
energiaallikate ühetaoline kohtlemine.

(17) Kodumajapidamistele ja 
heategevusorganisatsioonidele antavad 
vabastused või vähendused peaksid 
moodustama osa liikmesriikide 
kindlaksmääratavatest kindlatest ja 
terviklikest sotsiaalmeetmetest. Võimalust 
kohaldada kõnealuseid vabastusi või 
vähendusi tuleks laiendada kõigile 
kütteainena ja elektrienergiana 
kasutatavatele energiatoodetele, et tagada 



AM\883480ET.doc 43/141 PE475.931v01-00

ET

Tagamaks, et nende mõju siseturule jääb 
piiratuks, tuleks kõnealuseid vabastusi ja 
vähendusi kohaldada üksnes muu kui 
kaubandusliku kasutuse suhtes.

energiaallikate ühetaoline kohtlemine.
Tagamaks, et nende mõju siseturule jääb 
piiratuks, tuleks kõnealuseid vabastusi ja 
vähendusi kohaldada üksnes muu kui 
kaubandusliku kasutuse suhtes.

Or. en

Selgitus

Energiasektorit puudutavate õigusaktide puhul on sotsiaalne aspekt ülioluline. Tuleks selgelt 
rõhutada, et käesoleva direktiivi kontekstis on liikmesriikidel kohustus võtta meetmeid, et 
toetada kütteostuvõimetuid (või sellises ohus olevaid) kodumajapidamisi.

Muudatusettepanek 76
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kodumajapidamistele ja 
heategevusorganisatsioonidele antavad 
vabastused või vähendused võivad 
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.

(17) Kodumajapidamistele ja 
heategevusorganisatsioonidele antavad 
vabastused või vähendused takistavad õige 
hinnasignaali andmist. Suurema 
energiatõhususe ja heidete vähendamise 
huvides ei ole need vabastused ja 
vähendused enam soovitavad, kui 
üleminekuperiood on möödas. Kui 
hinnasignaal on antud, peaksid 
liikmesriigid madala sissetulekuga 
kodumajapidamisi ja 
heategevusorganisatsioone sotsiaalsetel 
põhjustel aitama. Nii saab selle sihtrühma 
suuremaid energiakulusid kompenseerida 
täiendavate sotsiaalmeetmetega.

Or. nl

Muudatusettepanek 77
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kodumajapidamistele ja 
heategevusorganisatsioonidele antavad 
vabastused või vähendused võivad 
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.

(17) Kodumajapidamistele ja 
heategevusorganisatsioonidele antavad 
vabastused või vähendused tähendaksid, et
kaotataks energiaarvete ja 
energiatarbimise vähendamise oluline 
stiimul. Energia maksustamisest saadavat 
tulu tuleks kasutada selleks, et aidata 
kaitsta neid, kellel on väike sissetulek ja 
kes on eriti ebasoodsas olukorras, ning et 
toetada sotsiaalkorterite või 
kütteostuvõimetute kodude renoveerimise 
kavasid. Mõnedes liikmesriikides juba 
hüvitatakse kõrgemaid küttekulusid 
kõrgemate sotsiaalkindlustusmaksete või 
sotsiaalsete lisameetmetega. Liikmesriigid 
peaksid olema kohustatud komisjonile ette 
kandma, milliseid meetmeid nad on 
võtnud väikse sissetulekuga inimeste 
kaitsmiseks.

Or. en

Selgitus

Kõigi kodumajapidamiste maksust vabastamine ei ajendaks energiat säästma ning pärsiks 
ühtlasi tõhusamate kaugküttelahenduste väljatöötamist, moonutades seega ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi. Energia maksustamisest saadavat tulu tuleks kasutada vaesemate 
ühiskonnarühmade toetamiseks ja energiasäästmise meetmete edendamiseks.

Muudatusettepanek 78
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kodumajapidamistele ja 
heategevusorganisatsioonidele antavad 
vabastused või vähendused võivad 
moodustada osa liikmesriikide 

(17) Selleks, et tulemuslikult ergutada 
energia säästmisesse investeerimist ning 
energiatõhususe tõstmist, tuleks artiklis 
15 sätestatud võimalus kohaldada
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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.

kodumajapidamistele ja 
heategevusorganisatsioonidele
maksuvabastust või –vähendust 
pikaajalise järkjärgulise lõpetamise 
perioodi järel kaotada. Neis 
liikmesriikides, kus see mõjutab 
energiahindu, tuleks väikse sissetulekuga 
kodumajapidamiste ja 
heategevusorganisatsioonide kulusid 
kompenseerida kindlate ja laiaulatuslike 
sotsiaalmeetmetega.

Or. en

Selgitus

Erandid praegu kehtivas ulatuses – ilma kütteõli lisamata – tuleks pikemas perspektiivis 
kaotada, et tõhustada stiimuleid energiatõhususe ja -säästmise suurendamiseks. Samal ajal 
tuleks väikese sissetulekuga kodumajapidamiste ja heategevusorganisatsioonide kulusid 
kompenseerida sotsiaalsete meetmete abil. Erandite kohaldamine vähendab hinnasurvet –
vähendades ilmselgelt stiimuleid hoonete renoveerimiseks ja kaugkütte kasutamiseks – ja 
muudab kodumajapidamised energiatarbimise piiramisel passiivsemaks.

Muudatusettepanek 79
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Mootorikütusena kasutatava 
veeldatud naftagaasi ja maagaasi puhul ei 
ole enam põhjendatud soodustused, mida 
antakse energiatarbimise üldise 
maksustamise madalaimate tasemete 
alandamise kujul, ega võimalus vabastada 
kõnealused energiatooted maksustamisest, 
arvestades eelkõige vajadust suurendada 
taastuvate energiaallikate turuosa, seega 
tuleks need keskpikas perioodis kaotada.

välja jäetud

Or. it



PE475.931v01-00 46/141 AM\883480ET.doc

ET

Selgitus

Ei ole mingit tehnilist või turuga seotud põhjendust, miks seostada automaatselt ühelt poolt 
kõrgemate maksude kogumist autokütusena kasutatavalt veeldatud naftagaasilt ja metaanilt 
ning teiselt poolt taastuvate energiaallikate turuosa suurendamist. Isegi neis liikmesriikides, 
kus gaasi kasutamine mootorsõiduki kütusena on väga levinud, on biokütuste kasutamine 
pidevalt kasvanud, vastavalt kohustustele, mis on sätestatud direktiivis taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ).

Muudatusettepanek 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Mootorikütusena kasutatava 
veeldatud naftagaasi ja maagaasi puhul ei 
ole enam põhjendatud soodustused, mida 
antakse energiatarbimise üldise 
maksustamise madalaimate tasemete 
alandamise kujul, ega võimalus vabastada 
kõnealused energiatooted maksustamisest, 
arvestades eelkõige vajadust suurendada 
taastuvate energiaallikate turuosa, seega 
tuleks need keskpikas perioodis kaotada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 81
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Mootorikütusena kasutatava veeldatud 
naftagaasi ja maagaasi puhul ei ole enam 
põhjendatud soodustused, mida antakse 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimate tasemete alandamise kujul, 

(18) Mootorikütusena kasutatava veeldatud 
naftagaasi puhul ei ole enam põhjendatud 
soodustused, mida antakse 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimate tasemete alandamise kujul, 
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ega võimalus vabastada kõnealused 
energiatooted maksustamisest, arvestades 
eelkõige vajadust suurendada taastuvate 
energiaallikate turuosa, seega tuleks need 
keskpikas perioodis kaotada.

ega võimalus vabastada kõnealune 
energiatoode maksustamisest, arvestades 
eelkõige vajadust suurendada taastuvate 
energiaallikate turuosa, seega tuleks need 
keskpikas perioodis kaotada.
Mootorikütusena kasutatava maagaasi ja 
biometaani puhul tuleks soodustused, 
mida antakse energiatarbimise üldise 
maksustamise madalaimate tasemete 
alandamise kujul, või võimalus vabastada 
kõnealune energiatoode maksustamisest 
kaotada alles pärast seda, kui 2023.
aastaks on koostatud hinnang käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta seoses 
maanteetranspordis kasutatava maagaasi 
puhul kohaldatava maksustamistasemega.
Hinnangus tuleks muu hulgas käsitleda 
maagaasi ja biometaani kättesaadavuse 
suurendamist, tanklate võrgustiku 
laiendamist ELis, maagaasil töötavate 
sõidukite turuosa ELis, biometaani 
sõidukikütusena kasutamisega seotud 
innovatsiooni ja tehnoloogilist arengut 
ning madalaima maksustamistaseme 
reaalset väärtust.

Or. en

Selgitus

Kuna biometaani arendamine on seotud maagaasisõidukite arendamisega, on seetõttu 
lubatud kasutada soodsat maksurežiimi, mis võimaldab metaanitanklate taristu rajamist.
Naftal põhinevatele kütustele alternatiivi pakkuva metaani muude süsivesinike (NMHC), 
tahkete osakeste ja NOx heited on väga väikesed, mis parandab linnade õhukvaliteeti ning 
vähendab müra ja CO2 heiteid. Nn läbivaatamisklausel on sobiv seadusandlik vahend 
alternatiivse kütuse maksusoodustuste säilitamise vajaduse hindamiseks.

Muudatusettepanek 82
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Mootorikütusena kasutatava veeldatud (18) Mootorikütusena kasutatava veeldatud 
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naftagaasi ja maagaasi puhul ei ole enam
põhjendatud soodustused, mida antakse 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimate tasemete alandamise kujul, 
ega võimalus vabastada kõnealused 
energiatooted maksustamisest, arvestades 
eelkõige vajadust suurendada taastuvate 
energiaallikate turuosa, seega tuleks need
keskpikas perioodis kaotada.

naftagaasi ja maagaasi puhul ei ole pikas 
perspektiivis põhjendatud soodustused, 
mida antakse energiatarbimise üldise 
maksustamise madalaimate tasemete 
alandamise kujul, ega võimalus vabastada 
kõnealused energiatooted maksustamisest,
ning seetõttu tuleks need kaotada. Kuna 
aga nende kütuste keskkonnamõju ei ole 
nii ohtlik nagu teistel fossiilkütustel ning 
kuna nende jaotusinfrastruktuur võiks 
olla kasulik taastuvate alternatiivide 
kasutuselevõtuks, tuleks soodustused järk-
järgult kaotada.

Or. en

Selgitus

Kuigi maagaas ja veeldatud naftagaas ei ole säästvad energialahendused, on neil keskpikas 
perspektiivis oma arvestatav koht energiaallikate valikus. Esiteks tekitavad nad võrreldes 
teiste fossiilsete kütustega vähem CO2 ja NOx heiteid. Teiseks võivad nende taristud – eriti 
maagaasi puhul – hõlbustada taastuvate alternatiivide kasutuselevõttu. Seetõttu tuleks kuni 
2028. aastani lubada kohaldada maksuvähendust kuni 50%, kuid ainult juhul, kui kestab 
madala turuosa ülesehitusfaas.

Muudatusettepanek 83
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Mootorikütusena kasutatava veeldatud 
naftagaasi ja maagaasi puhul ei ole enam 
põhjendatud soodustused, mida antakse 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimate tasemete alandamise kujul, 
ega võimalus vabastada kõnealused 
energiatooted maksustamisest, arvestades 
eelkõige vajadust suurendada taastuvate 
energiaallikate turuosa, seega tuleks need 
keskpikas perioodis kaotada.

(18) Mootorikütusena kasutatava veeldatud 
naftagaasi ja maagaasi puhul ei ole enam 
põhjendatud soodustused, mida antakse 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimate tasemete alandamise kujul, 
ega võimalus vabastada kõnealused 
energiatooted maksustamisest, arvestades 
eelkõige vajadust suurendada taastuvate 
energiaallikate turuosa, seega tuleks need 
järk-järgult kaotada.

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
aidata kaasa ühenduse energiapoliitika ja 
kliimamuutuste poliitika üldiste 
eesmärkide saavutamisele.
Lennundussektori lülitamine ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
direktiiviga 2008/101/EÜ väljendab püüet 
vähendada kõnealuse sektori 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Kui 31.
detsembriks 2011 ei ole jõutud 
rahvusvahelise kokkuleppeni, mis 
hõlmaks rahvusvahelisest 
meretranspordist pärinevate heitkoguste 
vähendamise eesmärki, peab komisjon 
tegema ettepaneku meetmete kohta, 
millega kaasatakse meretranspordist 
tekkivad heitkogused ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kohustusse. Andmaks 
liikmesriikidele luba maksustada 
lennundus- ja merendusalases tegevuses 
kasutatavad energiatooted sarnaselt 
muude transpordisektori 
energiatoodetega, on tähtis luua kõigile 
võrdsed tingimused, ergutamaks 
ühenduse energiasõltumatuse ning 
energiatõhususe parendamist.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema lubatud maksustada lennunduses ja merenduses kasutatavaid 
energiatooteid.
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Muudatusettepanek 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
kaasa aidata liidu energia- ja 
kliimapoliitika üldiste eesmärkide 
saavutamisele. Lennundussektori 
lülitamine ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi direktiiviga 2008/101/EÜ 
peegeldab püüet vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet selles sektoris.
Juhul kui 31. detsembriks 2011 ei ole 
jõutud rahvusvahelise kokkuleppeni, mis 
hõlmaks rahvusvahelisest 
meretranspordist pärinevad heitkogused 
ja sisaldaks ambitsioonikaid eesmärke 
nende vähendamiseks, peaks komisjon 
tegema ettepaneku kaasata need 
heitkogused ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kohustusse. Lennunduses ja 
merenduses kasutatavate energiatoodete 
maksustamine analoogiliselt teiste 
energiatoodetega on olulise tähtsusega 
liidu energiasõltumatusele ning stiimuliks 
energiatõhususele. Tuleb astuda samme 
tagamaks, et nende maksustamismeetmete 
kohaldamist ei maksaks kinni tarbijad, st 
et kulusid ei kantaks edasi nendele.

Or. en

Selgitus

Asjaolu, et liikmesriikidel on keelatud kohaldada maksustamismeetmeid lennunduses ja 
merenduses kasutatavatele energiatoodetele, ei ole õigustatud. Kui puudub võimalus 
kohaldada maksustamismeetmeid lennunduses ja merenduses kasutatavatele 
energiatoodetele, ei ole liikmesriikidel võimalik kulutõhusal moel täita oma kohustusi ELi 
energia- ja kliimapoliitika ees.
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Muudatusettepanek 86
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Direktiiviga 2003/96/EÜ kohustatakse 
liikmesriike vabastama maksustamisest
ühenduse vetes sõitmiseks kasutatav kütus 
ja laeva pardal toodetud elektrienergia (sh 
kui laev seisab sadamakai ääres). Peale 
selle võivad liikmesriigid kõnealuseid 
soodsaid maksutingimusi laiendada
siseveeteede puhul. Mõnes sadamas on 
võimalus kasutada keskkonnahoidlikku 
alternatiivset energiaallikat kaldalt tuleva 
elektrienergia näol, seda aga 
maksustatakse. Selleks et stimuleerida 
kõnealuse tehnoloogia arendamist ja 
rakendamist ajal, mil selles valdkonnas ei 
ole veel vastu võetud terviklikumat 
raamistikku, peaksid liikmesriigid 
vabastama energia maksustamisest kaldal 
toodetava elektrienergia, mida kasutavad 
sadamakai ääres seisvad laevad. Kõnealust 
vabastust tuleks kohaldada piisavalt pika 
aja jooksul, et stimuleerida sadama 
valdajaid tegema vajalikke investeeringuid, 
kuid samas tuleks seda ajaliselt piirata nii, 
et selle täielik või osaline säilitamine 
sõltub uue otsuse vastuvõtmisest sobival 
ajal.

(19) Direktiiviga 2003/96/EÜ kohustatakse 
liikmesriike vabastama maksustamisest
mitte lõbusõidu eesmärgiga lennu- ja 
laevaliikluseks kasutatav kütus. See keeld 
ei ole kooskõlas ühenduse üldiste 
keskkonnaalaste eesmärkide, 
subsidiaarsuse põhimõtte ja energia 
maksustamise valdkonnas kõigile võrdsete 
tingimuste loomise eesmärgiga. Seetõttu 
tuleks see välja jätta. Samal ajal peaks 
liikmesriikidel olema nendes kahes 
valdkonnas võimalus kohaldada täielikku 
või osalist vabastust nii energiatarbimise 
üldise maksustamise kui ka CO2-heite 
maksustamise osas. Järelikult, austades 
kahe- ja mitmepoolseid rahvusvahelisi 
kokkuleppeid ning tõsiasja, et 
lennundussektor kaasatakse ja 
merendussektor võidakse kaasata ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem, peaks 
liikmesriikidel olema täielik õigus töötada 
õhu- ja meretranspordi jaoks välja 
niisugused energiamaksu struktuurid, 
nagu nad vajalikuks peavad. Niisugust 
maksurežiimi tuleks kohaldada ka
siseveeteede puhul. Mõnes sadamas on 
võimalus kasutada keskkonnahoidlikku 
alternatiivset energiaallikat kaldalt tuleva 
elektrienergia näol, seda aga 
maksustatakse. Selleks et stimuleerida 
kõnealuse tehnoloogia arendamist ja 
rakendamist ajal, mil selles valdkonnas ei 
ole veel vastu võetud terviklikumat 
raamistikku, peaksid liikmesriigid 
vabastama energia maksustamisest kaldal 
toodetava elektrienergia, mida kasutavad 
sadamakai ääres seisvad laevad. Kõnealust 
vabastust tuleks kohaldada piisavalt pika 
aja jooksul, et stimuleerida sadama 
valdajaid tegema vajalikke investeeringuid, 
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kuid samas tuleks seda ajaliselt piirata nii, 
et selle täielik või osaline säilitamine 
sõltub uue otsuse vastuvõtmisest sobival 
ajal.

Or. en

Selgitus

Oleks mõistlik muuta kohustuslikud maksuvabastused lennu- ja meretranspordile 
vabatahtlikuks. Kuna praegused keelud ei ole tingitud rahvusvahelistest õigusaktidest, 
piiravad nad asjatult liikmesriikide manööverdamisruumi nendes valdkondades.
Maksuvabastuste muutmine vabatahtlikuks võimaldaks liikmesriikidel kulutõhusamal moel 
täita oma kohustusi ELi energia- ja kliimapoliitika ees.

Muudatusettepanek 87
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Direktiiviga 2003/96/EÜ kohustatakse 
liikmesriike vabastama maksustamisest 
ühenduse vetes sõitmiseks kasutatav kütus 
ja laeva pardal toodetud elektrienergia (sh 
kui laev seisab sadamakai ääres). Selleks et 
stimuleerida kõnealuse tehnoloogia 
arendamist ja rakendamist ajal, mil selles 
valdkonnas ei ole veel vastu võetud 
terviklikumat raamistikku, peaksid 
liikmesriigid vabastama energia 
maksustamisest kaldal toodetava 
elektrienergia, mida kasutavad sadamakai 
ääres seisvad laevad. Kõnealust vabastust 
tuleks kohaldada piisavalt pika aja jooksul, 
et stimuleerida sadama valdajaid tegema 
vajalikke investeeringuid, kuid samas 
tuleks seda ajaliselt piirata nii, et selle 
täielik või osaline säilitamine sõltub uue 
otsuse vastuvõtmisest sobival ajal.

(19) Direktiiviga 2003/96/EÜ kohustatakse 
liikmesriike vabastama maksustamisest 
ühenduse vetes sõitmiseks kasutatav kütus 
ja laeva pardal toodetud elektrienergia (sh 
kui laev seisab sadamakai ääres). Selleks et 
stimuleerida kõnealuse tehnoloogia 
arendamist ja rakendamist ajal, mil selles 
valdkonnas ei ole veel vastu võetud 
terviklikumat raamistikku, peaksid 
liikmesriigid vabastama energia 
maksustamisest kaldal toodetava 
elektrienergia, mida kasutavad sadamakai 
ääres seisvad laevad. Kõnealust vabastust 
tuleks kohaldada nii mere- kui 
sisemaasadamates piisavalt pika aja 
jooksul, et stimuleerida sadama valdajaid 
tegema vajalikke investeeringuid, kuid 
samas tuleks seda ajaliselt piirata nii, et 
selle täielik või osaline säilitamine sõltub 
uue otsuse vastuvõtmisest sobival ajal.

Or. nl
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Muudatusettepanek 88
Ivo Strejček

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 
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.

(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.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Olle Ludvigsson

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 

(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 
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vähendatud maksustamistaset. Kõnealuse 
võimaluse analüüsimine on 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. Seoses CO2-heite 
maksustamisega tuleks asjaomaste 
sektorite puhul kasutatav lähenemisviis 
viia kooskõlla tööstussektorites 
kohaldatavate eeskirjadega.

vähendatud maksustamistaset. Kõnealuse 
võimaluse analüüsimine on 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. Energiatõhususe 
suurendamine tuleks selgelt määratleda ja 
see peaks toimuma riiklike ametiasutuste 
range järelevalve all. Seoses CO2-heite 
maksustamisega tuleks asjaomaste 
sektorite puhul kasutatav lähenemisviis 
viia kooskõlla tööstussektorites 
kohaldatavate eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe eeliste tagamise protseduur tuleb muuta rangeks ja üksikasjalikuks, et 
saavutatud tulemused oleksid tegelikud. Enammakstud maksusummasid tuleks tagastada 
ainult tõestatud energiatõhususe parandamise puhul. Selles kontekstis on vaja selgeid ja 
tugevaid riiklikke raamistikke.

Muudatusettepanek 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 
eesmärkidega, välja arvatud siis, kui see on

(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 
eesmärkidega, välja arvatud siis, kui see on 
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seotud tasakaalustava mehhanismiga, 
millega tagatakse energiatõhususe 
edendamine. Seoses CO2-heite 
maksustamisega tuleks asjaomaste 
sektorite puhul kasutatav lähenemisviis 
viia kooskõlla tööstussektorites 
kohaldatavate eeskirjadega.

seotud tasakaalustava mehhanismiga, 
millega tagatakse energiatõhususe 
edendamine. Seoses vabatahtliku CO2-
heite maksustamisega tuleks asjaomaste 
sektorite puhul kasutatav lähenemisviis 
viia kooskõlla tööstussektorites 
kohaldatavate eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Käesoleva direktiiviga kehtestatavates 
üldeeskirjades võetakse arvesse biomassist 
koosnevate või sellest valmistatud,
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 kohastele
säästlikkuse kriteeriumidele vastavate 
kütuste eripära, mis seisneb selles, et nad 
aitavad CO2-heidet vähendada ning nende 
energiasisaldus mahuühiku kohta on 
madalam võrreldes mõnede võistlevate 
fossiilkütustega. Seega tuleks keskpikas 
perioodis kaotada direktiivi 2003/96/EÜ 
sätted, millega lubatakse kõnealuste 
kütuste puhul anda maksuvähendusi või -
vabastusi. Vaheperioodil tuleks tagada, et 
kõnealuste sätete kohaldamine viiakse 
kooskõlla käesoleva direktiiviga 
kehtestatud üldeeskirjadega. Direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 2 punktides h ja i 
määratletud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul tuleks liikmesriikide 
kohaldatavaid täiendavaid 
maksusoodustusi teha üksnes siis, kui need 
kütused vastavad kõnealuse direktiivi 
artikli 17 kohastele säästlikkuse 
kriteeriumidele.

(21) Käesoleva direktiiviga kehtestatavates 
üldeeskirjades võetakse arvesse biomassist 
koosnevate või sellest valmistatud, 
säästlikkuse kriteeriumidele vastavate 
kütuste eripära, mis seisneb selles, et nad 
aitavad CO2-heidet vähendada ning nende 
energiasisaldus mahuühiku kohta on 
madalam võrreldes mõnede võistlevate 
fossiilkütustega. Direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 2 punktide h ja i kohaste biokütuste 
ja vedelate biokütuste säästlikkuse 
kriteeriumid on sätestatud kõnealuse 
direktiivi artiklis 17, ning teiste biomassist 
valmistatud toodete jaoks kehtestatakse 
need komisjoni ettepaneku põhjal. Seega 
tuleks keskpikas perioodis kaotada 
direktiivi 2003/96/EÜ sätted, millega 
lubatakse kõnealuste kütuste puhul anda 
maksuvähendusi või -vabastusi.
Vaheperioodil tuleks tagada, et kõnealuste 
sätete kohaldamine viiakse kooskõlla 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
üldeeskirjadega. biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul tuleks liikmesriikide 
kohaldatavaid täiendavaid 
maksusoodustusi teha üksnes siis, kui need 
kütused vastavad nende säästlikkuse 
kriteeriumidele. Muudele biomassist 
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valmistatud toodetele tuleks – niipea, kui 
nende säästlikkuse kriteeriumid on 
komisjoni ettepaneku kohaselt vastu 
võetud – teha täiendavaid 
maksusoodustusi üksnes siis, kui need 
kriteeriumid on täidetud.

Or. en

Selgitus

Säästlikkuse kriteeriume ei tuleks kohaldada ainult biokütuste ja vedelate biokütuste, vaid ka 
biomassil põhinevate kütuste suhtes. Nagu komisjoni ettepanekus on välja toodud, ei tuleks 
eeliskohtlemist kasutada järjepidevalt kütuste puhul, mis on valmistatud mittesäästlikust 
tahkest biomassist. Kuna tahkest biomassist valmistatud kütuste ja biokütuste / vedelate 
biokütuste säästlikkuse aspektid on teatud määral erinevad, tuleb tahkele biomassile 
kehtestada erikriteeriumid ja neid käesoleva direktiivi raames rakendada.

Muudatusettepanek 92
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Käesoleva direktiiviga kehtestatavates 
üldeeskirjades võetakse arvesse biomassist 
koosnevate või sellest valmistatud, 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 kohastele 
säästlikkuse kriteeriumidele vastavate 
kütuste eripära, mis seisneb selles, et nad 
aitavad CO2-heidet vähendada ning nende 
energiasisaldus mahuühiku kohta on 
madalam võrreldes mõnede võistlevate 
fossiilkütustega. Vaheperioodil tuleks 
tagada, et kõnealuste sätete kohaldamine 
viiakse kooskõlla käesoleva direktiiviga 
kehtestatud üldeeskirjadega. Direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 2 punktides h ja i 
määratletud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul tuleks liikmesriikide 
kohaldatavaid täiendavaid 
maksusoodustusi teha üksnes siis, kui need 
kütused vastavad kõnealuse direktiivi 
artikli 17 kohastele säästlikkuse 

(21) Käesoleva direktiiviga kehtestatavates 
üldeeskirjades võetakse arvesse biomassist 
koosnevate või sellest valmistatud, 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 kohastele 
säästlikkuse kriteeriumidele vastavate 
kütuste eripära, mis seisneb selles, et nad 
aitavad CO2-heidet vähendada ning nende 
energiasisaldus mahuühiku kohta on 
madalam võrreldes mõnede võistlevate 
fossiilkütustega. Vaheperioodil tuleks 
tagada, et kõnealuste sätete kohaldamine 
viiakse kooskõlla käesoleva direktiiviga 
kehtestatud üldeeskirjadega. Direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 2 punktides h ja i 
määratletud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul tuleks liikmesriikide 
kohaldatavaid täiendavaid 
maksusoodustusi teha üksnes siis, kui need 
kütused vastavad kõnealuse direktiivi 
artikli 17 kohastele säästlikkuse 
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kriteeriumidele. kriteeriumidele. Vastavalt direktiivi 
2009/28/EÜ artiklile 17 tähendab see, et 
maksusoodustused biokütustele ja 
vedelatele biokütustele, mis toovad kaasa 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemise vähemalt 35%, võivad kehtida 
ainult 2016. aasta lõpuni. Alates 2017.
aastast peaks see piir tõusma 50 %-ni 
ning alates 2018. aastast 60 %-ni.

Or. nl

Muudatusettepanek 93
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Käesoleva direktiiviga kehtestatavates 
üldeeskirjades võetakse arvesse biomassist 
koosnevate või sellest valmistatud, 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 kohastele 
säästlikkuse kriteeriumidele vastavate 
kütuste eripära, mis seisneb selles, et nad 
aitavad CO2-heidet vähendada ning nende
energiasisaldus mahuühiku kohta on 
madalam võrreldes mõnede võistlevate 
fossiilkütustega. Seega tuleks keskpikas 
perioodis kaotada direktiivi 2003/96/EÜ 
sätted, millega lubatakse kõnealuste 
kütuste puhul anda maksuvähendusi või -
vabastusi. Vaheperioodil tuleks tagada, et 
kõnealuste sätete kohaldamine viiakse 
kooskõlla käesoleva direktiiviga 
kehtestatud üldeeskirjadega. Direktiivi
2009/28/EÜ artikli 2 punktides h ja i 
määratletud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul tuleks liikmesriikide 
kohaldatavaid täiendavaid 
maksusoodustusi teha üksnes siis, kui need 
kütused vastavad kõnealuse direktiivi 
artikli 17 kohastele säästlikkuse 
kriteeriumidele.

(21) Käesoleva direktiiviga kehtestatavates 
üldeeskirjades võetakse arvesse biomassist 
koosnevate või sellest valmistatud, 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 kohastele 
säästlikkuse kriteeriumidele vastavate 
kütuste eripära, mis seisneb selles, et nad 
aitavad CO2-heidet vähendada ning
vedelete biokütuste energiasisaldus 
mahuühiku kohta on madalam võrreldes 
mõnede võistlevate fossiilkütustega. Seega 
tuleks keskpikas perioodis kaotada 
direktiivi 2003/96/EÜ sätted, millega 
lubatakse kõnealuste kütuste puhul anda 
maksuvähendusi või -vabastusi.
Vaheperioodil tuleks tagada, et kõnealuste 
sätete kohaldamine viiakse kooskõlla 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
üldeeskirjadega. Direktiivi 2009/28/EÜ 
artikli 2 punktides h ja i määratletud 
biokütuste ja vedelate biokütuste puhul 
tuleks liikmesriikide kohaldatavaid 
täiendavaid maksusoodustusi teha üksnes 
siis, kui need kütused vastavad kõnealuse 
direktiivi artikli 17 kohastele säästlikkuse 
kriteeriumidele. Biometaani 
energiasisaldus mahuühiku kohta on 
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sama mis maagaasil. Kuna biometaani 
juhtimine maagaasivõrku aitab 
suurendada taastuvate energiaallikate 
osakaalu, vabastatakse biometaan 
maksustamisest CO2 ja energiasisalduse 
osas, tingimusel, et gaasi toodetakse 
kooskõlas säästlikkuse kriteeriumidega.

Or. en

Selgitus

Biometaan on üks peamisi kütuseliike, mille abil loodetakse 2020. aastaks saavutada 
kohustuslik eesmärk, mille kohaselt biokütus peaks moodustama 10% transpordisektoris 
kasutatavatest kütustest. Ühesuguse molekulaarse struktuuri tõttu on maagaasi ja biometaani 
võimalik kasutada ilma segamispiiranguteta. Maagaas ja biometaan kujutavad endast 
naftapõhiste kütuste ainsat alternatiivi, mille puhul heitkogused on väiksemad. Seetõttu tuleb 
biometaan CO2 ja energiaga seotud maksukoormusest vabastada.

Muudatusettepanek 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuna kaubanduslikul eesmärgil 
kasutatavate kütteainete valdkonda ei ole 
piisavalt ühtlustatud, peaksid liikmesriigid, 
kes kohaldavad kõnealuses valdkonnas ette 
nähtud tasemest kõrgemaid 
maksustamistasemeid, saama jätkuvalt 
anda teatavaid maksuvähendusi.
Kohaldatavate tingimuste puhul tuleks 
eristada energiatarbimise üldist 
maksustamist ja CO2-heite maksustamist, 
kuna neil on eri eesmärgid. Peale selle 
tuleks selgitada, et direktiivi 2003/96/EÜ 
artikli 17 kohane kaubeldavate lubade 
süsteem ei hõlma direktiivi 2003/87/EÜ 
kohast liidu süsteemi.

(22) Kuna kaubanduslikul eesmärgil 
kasutatavate kütteainete valdkonda ei ole 
piisavalt ühtlustatud, peaksid liikmesriigid, 
kes kohaldavad kõnealuses valdkonnas ette 
nähtud tasemest kõrgemaid 
maksustamistasemeid, saama jätkuvalt 
anda teatavaid maksuvähendusi. Peale selle 
tuleks selgitada, et direktiivi 2003/96/EÜ 
artikli 17 kohane kaubeldavate lubade 
süsteem ei hõlma direktiivi 2003/87/EÜ 
kohast liidu süsteemi.

Or. en
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Muudatusettepanek 95
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Direktiivi 2003/96/EÜ artikli 2 lõikes 
1 ja artikli 20 lõikes 1 esitatud 
energiatoodete loetelu tuleks teatavate 
biokütuste hõlmamiseks ajakohastada, et 
tagada kõnealuste biokütuste ühetaoline ja 
standarditud kohtlemine, viidates direktiivi 
2003/96/EÜ artikli 2 lõikes 5 
kombineeritud nomenklatuuri praegu 
kehtivale versioonile. Võttes arvesse 
kaasnevat maksudest kõrvalehoidumise, 
maksustamise vältimise või 
kuritarvitamise ohtu, tuleks CN-koodi 3811 
alla kuuluvate toodete suhtes kohaldada 
direktiivi 2008/118/EÜ kohaseid kontrolli 
ja liikumise sätteid.

(25) Direktiivi 2003/96/EÜ artikli 2 lõikes 
1 ja artikli 20 lõikes 1 esitatud 
energiatoodete loetelu tuleks teatavate 
biokütuste hõlmamiseks ajakohastada, et 
tagada kõnealuste biokütuste ühetaoline ja 
standarditud kohtlemine, viidates direktiivi 
2003/96/EÜ artikli 2 lõikes 5 
kombineeritud nomenklatuuri praegu 
kehtivale versioonile. Võttes arvesse 
kaasnevat maksudest kõrvalehoidumise, 
maksupettuse või kuritarvitamise ohtu, 
tuleks CN-koodi 3811 alla kuuluvate 
toodete suhtes kohaldada direktiivi 
2008/118/EÜ kohaseid kontrolli ja 
liikumise sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Maksudest kõrvalehoidmise 
eesmärgiga nn tankimisturism maanteede 
kaubaveos ning kütuse „tankerdamine” 
kaubanduslikus lennutegevuses 
moonutavad siseturgu ja muudavad 
teatud liikmesriikide jaoks teistest riikidest 
kõrgemate maksumäärade kohaldamise 
ebasoodsaks. Nende probleemide üheks 
lahenduseks võiks olla kas täielik või 
osaline üleminek maksustamissüsteemile, 
kus asjaomaseid transpordikütuseid 
maksustatakse praeguse riiklikult ostetud 
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koguse asemel liikmesriikide 
territooriumil tegelikult kasutatud 
kütusekoguse järgi. Nimetatud 
võimalikust lahendusest parema 
ettekujutuse saamiseks peaks komisjon 
esitama süsteemivahetuse teostatavust ja 
oodatavat mõju käsitleva aruande.

Or. en

Selgitus

Põhja-Ameerika IFTA mudel näitab, et neid probleeme on võimalik mõistlikult lahendada, 
maksustades kasutatud kütust – mitte müüdud kütust – iga administratiivse üksuse 
(liikmesriigi) territooriumil. Seepärast oleks mõistlik teha komisjonile ülesandeks põhjalikult 
uurida, kas seda mudelit saaks mingil viisil kasutada samasuguse süsteemi alusena ELis.

Muudatusettepanek 97
Bernd Lange

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 viie aasta järel ja esimest korda 
2015. aasta lõpuks peaks komisjon esitama 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile
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.
Aruandes tuleks uurida ka mõju, mida 
avaldab tööstuspoliitika prioriteetide 
kindlaks määramine Euroopa 
autotööstuses seoses puhaste ja 
energiatõhusate 
tavasisepõlemismootoritega ja ELi 
süsinikdioksiidi vähendamise 
eesmärkidega autosektoris. Loetelu 
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sektoritest või allsektoritest, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht, 
vaadatakse korrapäraselt läbi, võttes 
eelkõige arvesse tõendite kättesaadavust
ning uurides riiklikke rakendustingimusi, 
kindlustamaks et need on selged, 
läbipaistvad ja üheselt mõistetavad kõigi 
tarbijate jaoks. Ühtlasi esitab komisjon 1.
jaanuariks 2016 täiendava ettepaneku 
autode soetamismaksude, 
registreerimismaksude ja aastamaksude 
ühtlustamiseks ja muutmiseks, nii et need 
põhineksid üksnes auto 
süsinikdioksiidiheitel.

Or. de

Muudatusettepanek 98
Ivo Strejček

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 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. Loetelu sektoritest või 
allsektoritest, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, vaadatakse 
korrapäraselt läbi, võttes eelkõige arvesse 
tõendite kättesaadavust.

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

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 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. See aruanne peaks 
sisaldama ülevaadet olemasolevatest 
maksustamissätetest kahepoolsetes 
lennunduslepingutes. Loetelu sektoritest 
või allsektoritest, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, vaadatakse 
korrapäraselt läbi, võttes eelkõige arvesse 
tõendite kättesaadavust.

Or. en

Selgitus

Tehes ettepaneku esitada aruanne maksuvabastuste põhjendatuse kohta õhusõiduki ja laeva 
kütusena kasutatavate kütuste puhul, tunnistab komisjon kaudselt, et need on 
problemaatilised, kuid lükkab küsimuse lahendamise edasi. Kuid kui EL soovib, et tema 
eesmärk muuta ELi transpordisüsteem säästvaks süsteemiks säilitaks oma usaldusväärsuse, 
tuleb see küsimus lahendada kohe. Selle eesmärgi saavutamisel on vajalikuks eeltingimuseks, 
et hinnad oleksid õiged.

Muudatusettepanek 100
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28
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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 
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.
Tuleks koostada ja regulaarselt üle 
vaadata loetelu sektoritest või 
allsektoritest, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võttes eelkõige 
arvesse tõendite kättesaadavust.

Or. en

Selgitus

Kuna tegelikult mõjutab süsinikdioksiidi leke piiratud arvu sektoreid ja käitisi, ei ole erisätete 
kehtestamine põhjendatud, kuid loendit tuleks siiski pidada. Siis saaksid liikmesriigid energia 
maksustamise kaudu riigiabiga kompenseerida energiamahukatele tööstusharudele igasuguse 
esineva süsinikdioksiidi lekke ohu.

Muudatusettepanek 101
Olle Ludvigsson

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 

(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 
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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.

tehnoloogiliste lahenduste mõju, mõju 
muudele kahjulikele või potentsiaalselt 
kahjulikele heidetele peale CO2-heite 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.

Or. en

Selgitus

Arvestades kiireid tehnoloogilisi ja poliitilisi arenguid selles valdkonnas, peaks komisjon 
direktiivi ajakohastamiseks esitama aruandeid tihedamini kui iga viie aasta tagant. Aruanne 
tuleks esitada ka parlamendile. Käesoleva direktiivi muutmise käigus tuleks arvesse võtta ka 
probleeme muude heidetega peale CO2 - näiteks NOx heidetega. On tähtis käsitleda 
mootorikütuste ja kütteainete keskkonnamõju laiemalt.

Muudatusettepanek 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 viie aasta järel ja esimest korda 
2015. aasta lõpuks peaks komisjon esitama 
nõukogule aruande direktiivi kohaldamise 
kohta, analüüsides muu hulgas 
vabatahtliku 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 
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tõendite kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kuna võetavate meetmete eesmärki, 
milleks on siseturu nõuetekohane 
toimimine energia- ja keskkonnaalaste 
uute nõuete kontekstis, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, on seda 
parem saavutada liidu tasandil, milleks 
liit võib võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 104
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Komisjon peaks esitama enne 31.
detsembrit 2012 ettepaneku, et lisada 
käesolevasse direktiivi minimaalne 
maksumäär elektrienergia tootmiseks 
kasutatavate tuumkütuse varraste jaoks 
ning et lisada tuumkütuse vardad 
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käesolevas direktiivis loetletud 
energiatoodete hulka. See ei piira 
liikmesriikides sisseviidud tuumaenergia 
kasutamise lõpetamise kavasid.

Or. en

Selgitus

Selle direktiivi läbivaatamisel ei tegelda tuumakütuste küsimusega. Kuid tuumaenergiaga 
seostuvad välismõjud, tuumaõnnetuse võimalik oht ning nõue kehtestada võrdsed võimalused 
nõuavad tuumkütuse varraste minimaalse maksumäära lisamist direktiivi. See minimaalne 
maksumäär peaks vastama finantseelisele, mis tuumaenergial on ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemist tulenevalt tõusnud elektrihinna tõttu.

Muudatusettepanek 105
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 b) Hiljemalt kuue kuu jooksul pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist peaks 
komisjon esitama nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile aruande kindlatele või 
kõigile liikmesriikidele kehtivate 
eeltingimuste kohta, mis on vajalikud 
üleminekuks süsteemile, kus 
transpordikütuseid maksustatakse 
praeguse tangitud kütusekoguse asemel 
kasutatud kütusekoguse järgi. Võimalusel 
tuleb aruandele lisada ELi õigusaktide 
muutmise ettepanekud ning laiaulatuslik 
mõjuhinnang fiskaalpoliitika 
subsidiaarsuse, kasvuhoonegaaside heite, 
energiasõltumatuse ja majanduskasvu 
kohta.

Or. en

Selgitus

Nn kütuseturismi probleemi lahendamiseks on viimane aeg uurida võimalust maksustada 
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kasutatud kütus, võttes eeskuju Põhja-Ameerika IFTA mudelist.

Muudatusettepanek 106
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Seetõttu tuleks direktiivi 2003/96/EÜ
vastavalt muuta,

(32) Direktiivi 2003/96/EÜ tuleks seetõttu 
pärast 2015. aastat muuta, kui see on 
asjakohane, võttes arvesse komisjoni 
esimest hindamisaruannet, milles tuleks 
mõelda liikmesriikide põhjendatud 
vajadustele energiatoodete ja elektri 
maksustamise valdkonnas,

Or. en

Muudatusettepanek 107
Olle Ludvigsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad
energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamise vastavalt käesolevale 
direktiivile.

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
ühenduse ühine energiatoodete ja 
elektrienergia maksustamise raamistik.
Selles on sätestatud kohustuslikud 
eeskirjad, mida liikmesriigid peavad 
järgima nimetatud valdkondades maksude 
kehtestamisel. Direktiivis on sätestatud 
asjakohaste kütuste määratlused ja 
liigendus, madalaimad 
maksustamistasemed, põhimõtted, mille 
järgi maksumäärasid omavahel siduda ja 
kuidas neid ajakohastada, süsteem 
energia maksustamise kooskõlastamiseks 
ELi heitkogustega kauplemise 
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süsteemiga, hulk järk-järgulist 
üleminekut ja maksuvabastusi käsitlevaid 
kokkuleppeid ning sätted selle kohta, 
kuidas antud valdkonna õigusakte edasi 
arendada.

Or. en

Selgitus

Detailsem lõige 1, milles tuuakse välja direktiivi eesmärk ja sisu, muudab kogu õigusakti 
teksti paremini loetavaks ja kergemini mõistetavaks.

Muudatusettepanek 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid eristavad CO2-heite 
maksustamist ja energiatarbimise üldist 
maksustamist.

2. Liikmesriigid võivad eristada 
maksustamise kahte eri komponenti:
kohustuslikku energiatarbimise üldist 
maksustamist ja vabatahtlikku CO2-heite 
maksustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid eristavad CO2-heite 
maksustamist ja energiatarbimise üldist 
maksustamist.

2. Liikmesriigid eristavad CO2-heite 
maksustamist ja energiatarbimise üldist 
maksustamist, suurendades järk-järgult 
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vähem keskkonnasõbralike fossiilkütuste 
maksukoormust.

Or. en

Selgitus

Fossiilkütuste maksukoormust tuleks suurendada järk-järgult, et anda liikmesriikidele 
piiravalt aega kohandada oma energiatoodete ja elektri maksustamise raamistikku vastavalt 
nõutavatele muudatustele.

Muudatusettepanek 110
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2-maks arvutatakse EUR/t CO2-heite 
kohta, võttes aluseks komisjoni 18. juuli 
2007. aasta otsuse 2007/589/EÜ (millega 
kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse 
suunised)(*) I lisa punktis 11 esitatud 
kontrollheitekoefitsiendid). Kõnealuses 
otsuses sätestatud kontrollheitekoefitsiente 
kohaldatakse direktiivi 2009/28/EÜ artikli 
2 punktides h ja i määratletud biomassi 
või sellest valmistatud toodete suhtes
üksnes siis, kui asjaomane toode vastab 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ 
(taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise kohta) (**) 
artikli 17 kohastele säästlikkuse 
kriteeriumidele. Kui biokütused ja vedelad 
biokütused ei vasta kõnealustele 
kriteeriumidele, kohaldavad liikmesriigid 
käesolevas direktiivis ettenähtud 
madalaimate maksustamistasemetega 
hõlmatud samaväärse kütteaine või 

Muust kui biomassist toodetud kütuste
CO2-maks arvutatakse EUR/t CO2-heite 
kohta, võttes aluseks komisjoni 18. juuli 
2007. aasta otsuse 2007/589/EÜ (millega 
kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse 
suunised) I lisa punktis 11 esitatud 
kontrollheitekoefitsiendid). Kõnealuses 
otsuses sätestatud kontrollheitekoefitsiente 
kohaldatakse üksnes siis, kui asjaomane 
toode vastab Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 
2009/28/EÜ (taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta) artikli 17 kohastele säästlikkuse 
kriteeriumidele. Kui biokütused ja vedelad 
biokütused ei vasta kõnealustele 
kriteeriumidele, kohaldavad liikmesriigid 
käesolevas direktiivis ettenähtud 
madalaimate maksustamistasemetega 
hõlmatud samaväärse kütteaine või 
mootorikütuse kontrollheitekoefitsienti.

Kõnealusele vabastusele tuleks edasised 
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mootorikütuse kontrollheitekoefitsienti. piirangud määrata vastavalt direktiivi 
2009/28/EÜ nendele sätetele, mis 
käsitlevad CO2-heite vähendamist. See 
tähendaks, et kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid vähemalt 35% vähendavatele 
biokütustele ja vedelatele biokütustele 
kehtiv CO2-heite maksuvabastus peaks 
kehtima ainult 2016. aasta lõpuni. Alates 
2017. aastast peaks see piir olema 50% 
ning alates 2018. aastast 60%.

Or. en

Selgitus

Liikmesriike ei tohiks takistada kohaldamast CO2-heite maksu neile biomassist toodetud 
kütustele, mis ei vasta direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2-maks arvutatakse EUR/t CO2-heite 
kohta, võttes aluseks komisjoni 18. juuli 
2007. aasta otsuse 2007/589/EÜ (millega 
kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse 
suunised)(*) I lisa punktis 11 esitatud 
kontrollheitekoefitsiendid). Kõnealuses 
otsuses sätestatud kontrollheitekoefitsiente 
kohaldatakse direktiivi 2009/28/EÜ artikli 
2 punktides h ja i määratletud biomassi või 
sellest valmistatud toodete suhtes üksnes 
siis, kui asjaomane toode vastab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta) (**) artikli 
17 kohastele säästlikkuse kriteeriumidele.

Muust kui biomassist toodetud kütuste
CO2-maks arvutatakse EUR/t CO2-heite 
kohta, võttes aluseks komisjoni 18. juuli 
2007. aasta otsuse 2007/589/EÜ (millega 
kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse 
suunised) I lisa punktis 11 esitatud 
kontrollheitekoefitsiendid). Kõnealuses 
otsuses sätestatud kontrollheitekoefitsiente 
kohaldatakse üksnes siis, kui asjaomane 
toode vastab Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 
2009/28/EÜ (taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta) artikli 17 kohastele säästlikkuse 
kriteeriumidele. Kui biokütused ja vedelad 
biokütused ei vasta kõnealustele 
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Kui biokütused ja vedelad biokütused ei 
vasta kõnealustele kriteeriumidele, 
kohaldavad liikmesriigid käesolevas 
direktiivis ettenähtud madalaimate 
maksustamistasemetega hõlmatud 
samaväärse kütteaine või mootorikütuse 
kontrollheitekoefitsienti.

kriteeriumidele, kohaldavad liikmesriigid 
käesolevas direktiivis ettenähtud 
madalaimate maksustamistasemetega 
hõlmatud samaväärse kütteaine või 
mootorikütuse kontrollheitekoefitsienti.

Kõnealusele vabastusele tuleks edasised 
piirangud määrata vastavalt direktiivi 
2009/28/EÜ nendele sätetele, mis näevad 
ette, et kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähemalt 35% vähendavatele biokütustele 
ja vedelatele biokütustele kehtiv CO2-heite 
maksuvabastus peaks kehtima ainult 
2016. aasta lõpuni. Alates 2017. aastast 
peaks see piir olema 50% ning alates 
2018. aastast 60%.

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjust, miks EL ei peaks lubama liikmesriikidel kohaldada CO2-heite 
maksustamist biomassist toodetud kütustele. CO2-heite maksustamise eeskirjad tuleb viia 
vastavusse säästlikkuse kriteeriumidega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2009. aasta direktiivis 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta.

Muudatusettepanek 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2-maks arvutatakse EUR/t CO2-heite 
kohta, võttes aluseks komisjoni 18. juuli 
2007. aasta otsuse 2007/589/EÜ (millega 
kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse 
suunised) I lisa punktis 11 esitatud 
kontrollheitekoefitsiendid). Kõnealuses 
otsuses sätestatud kontrollheitekoefitsiente 
kohaldatakse direktiivi 2009/28/EÜ artikli 

Vabatahtliku CO2-ga seotud elemendi 
kasutuselevõtmise korral arvutatakse maks
EUR/t CO2-heite kohta, võttes aluseks 
komisjoni 18. juuli 2007. aasta otsuse 
2007/589/EÜ (millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside 
heiteseire ja aruandluse suunised) I lisa 
punktis 11 esitatud 
kontrollheitekoefitsiendid). Kõnealuses 
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2 punktides h ja i määratletud biomassi või 
sellest valmistatud toodete suhtes üksnes 
siis, kui asjaomane toode vastab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta) artikli 17
kohastele säästlikkuse kriteeriumidele. Kui 
biokütused ja vedelad biokütused ei vasta 
kõnealustele kriteeriumidele, kohaldavad 
liikmesriigid käesolevas direktiivis 
ettenähtud madalaimate 
maksustamistasemetega hõlmatud 
samaväärse kütteaine või mootorikütuse 
kontrollheitekoefitsienti.

otsuses sätestatud kontrollheitekoefitsiente 
kohaldatakse direktiivi 2009/28/EÜ artikli 
2 punktides h ja i määratletud biomassi või 
sellest valmistatud toodete suhtes üksnes 
siis, kui asjaomane toode vastab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta) artikli 17 
kohastele säästlikkuse kriteeriumidele. Kui 
biokütused ja vedelad biokütused ei vasta 
kõnealustele kriteeriumidele, kohaldavad 
liikmesriigid käesolevas direktiivis 
ettenähtud madalaimate 
maksustamistasemetega hõlmatud 
samaväärse kütteaine või mootorikütuse 
kontrollheitekoefitsienti.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2-maks arvutatakse EUR/t CO2-heite 
kohta, võttes aluseks komisjoni 18. juuli 
2007. aasta otsuse 2007/589/EÜ (millega 
kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse 
suunised) I lisa punktis 11 esitatud 
kontrollheitekoefitsiendid). Kõnealuses 
otsuses sätestatud kontrollheitekoefitsiente 
kohaldatakse direktiivi 2009/28/EÜ artikli 
2 punktides h ja i määratletud biomassi või 
sellest valmistatud toodete suhtes üksnes 
siis, kui asjaomane toode vastab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 

CO2-maks arvutatakse EUR/t CO2-heite 
kohta, võttes aluseks komisjoni 18. juuli 
2007. aasta otsuse 2007/589/EÜ (millega 
kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse 
suunised)I lisa punktis 11 esitatud 
kontrollheitekoefitsiendid). Kõnealuses 
otsuses sätestatud kontrollheitekoefitsiente 
kohaldatakse direktiivi 2009/28/EÜ artikli 
2 punktides h ja i määratletud biomassist
valmistatud toodete suhtes üksnes siis, kui 
asjaomane toode vastab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
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kasutamise edendamise kohta) artikli 17 
kohastele säästlikkuse kriteeriumidele. Kui 
biokütused ja vedelad biokütused ei vasta 
kõnealustele kriteeriumidele, kohaldavad 
liikmesriigid käesolevas direktiivis 
ettenähtud madalaimate 
maksustamistasemetega hõlmatud 
samaväärse kütteaine või mootorikütuse 
kontrollheitekoefitsienti.

kasutamise edendamise kohta) artikli 17 
kohastele säästlikkuse kriteeriumidele. Kui 
biokütused ja vedelad biokütused ei vasta 
kõnealustele kriteeriumidele, kohaldavad 
liikmesriigid käesolevas direktiivis 
ettenähtud madalaimate 
maksustamistasemetega hõlmatud 
samaväärse kütteaine või mootorikütuse 
kontrollheitekoefitsienti.

Or. en

Selgitus

Tahke biomassi kohta ei ole veel säästlikkuse kriteeriume kindlaks määratud.

Muudatusettepanek 114
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldist energiatarbimise maksu arvutatakse 
EUR/GJ, võttes aluseks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. 
aasta direktiivis 2006/32/EÜ (mis käsitleb 
energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ)
II lisas esitatud energiatoodete ja 
elektrienergia alumise kütteväärtuse.
Biomassi või sellest valmistatud toodete 
kontrollväärtused on esitatud direktiivi 
2009/28/EÜ III lisas. Direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 2 punktides h ja i 
määratletud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul kohaldatakse neid 
kontrollväärtusi üksnes siis, kui toode 
vastab kõnealuse direktiivi artikli 17 
kohastele säästlikkuse kriteeriumidele. Sel 
juhul kohaldatakse neid nii mootorikütuste 
kui ka kütteainete suhtes. Kui biokütused ja 

Üldist energiatarbimise maksu arvutatakse 
EUR/GJ, võttes aluseks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. 
aasta direktiivis 2006/32/EÜ (mis käsitleb 
energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ) 
II lisas esitatud energiatoodete ja 
elektrienergia alumise kütteväärtuse.
Biomassist valmistatud toodete 
kontrollväärtused on esitatud direktiivi 
2009/28/EÜ III lisas. Direktiivi 
2009/28/EÜ artikli 2 punktides h ja i 
määratletud biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul kohaldatakse neid 
kontrollväärtusi üksnes siis, kui toode 
vastab kõnealuse direktiivi artikli 17 
kohastele säästlikkuse kriteeriumidele. Sel 
juhul kohaldatakse neid nii mootorikütuste 
kui ka kütteainete suhtes. Kui biokütused ja 
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vedelad biokütused ei vasta kõnealustele 
kriteeriumidele, kohaldavad liikmesriigid 
käesolevas direktiivis ettenähtud 
madalaimate maksustamistasemetega 
hõlmatud samaväärse kütteaine või 
mootorikütuse kontrollväärtusi.

vedelad biokütused ei vasta kõnealustele 
kriteeriumidele, kohaldavad liikmesriigid 
käesolevas direktiivis ettenähtud 
madalaimate maksustamistasemetega 
hõlmatud samaväärse kütteaine või 
mootorikütuse kontrollväärtusi.

Or. en

Selgitus

Tahke biomassi kohta ei ole veel säästlikkuse kriteeriume kindlaks määratud.

Muudatusettepanek 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse 
käesoleva direktiivi sätteid nii CO2-heite
maksustamisel kui ka energiatarbimise 
üldisel maksustamisel.

4. Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse 
käesoleva direktiivi sätteid nii
energiatarbimise üldisel maksustamisel 
kui ka CO2-heite maksustamisel, kui 
liikmesriigid on sellise maksustamise 
elemendi kehtestanud.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Hiljemalt ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist esitab 
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komisjon ettepaneku säästlikkuse 
kriteeriumite kehtestamiseks biomassist 
valmistatud toodetele, mis ei ole 
biokütused ega vedelad biokütused. Kohe 
pärast ettepaneku vastuvõtmist 
kohaldatakse komisjoni otsuse 
2007/589/EÜ I lisa punktis 11 esitatud 
kontrollheitekoefitsiente ja direktiivi 
2009/28/EÜ III lisas esitatud alumisi 
kütteväärtusi biomassist valmistatud 
toodetele, mis ei ole biokütused ega 
vedelad biokütused, ainult siis, kui 
asjaomased tooted vastavad uutele 
säästlikkuse kriteeriumitele. Kui 
biomassist valmistatud tooted ei vasta 
kõnealustele kriteeriumidele, kohaldavad 
liikmesriigid käesolevas direktiivis ette 
nähtud madalaimate 
maksustamistasemetega hõlmatud 
samaväärse kütteaine või mootorikütuse 
kontrollheitekoefitsient ja alumist 
kütteväärtust.

Or. en

Selgitus

Säästlikkuse kriteeriume ei tuleks kohaldada ainult biokütuste ja vedelate biokütuste, vaid ka 
biomassil põhinevate tahkete kütuste suhtes. Nagu komisjoni ettepanekus on välja toodud, ei 
tuleks järjepidevalt kohaldada eeliskohtlemist kütuste suhtes, mis on valmistatud 
mittesäästlikust tahkest biomassist. Kuna tahkest biomassist valmistatud kütuste ja biokütuste 
/ vedelate biokütuste säästlikkuse aspektid on teatud määral erinevad, tuleb tahkele 
biomassile kehtestada erikriteeriumid ja neid käesoleva direktiivi raames rakendada.

Muudatusettepanek 117
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muid kui lõikes 1 loetletud süsivesinikke, Muid kui lõikes 1 loetletud süsivesinikke, 



PE475.931v01-00 76/141 AM\883480ET.doc

ET

mis on mõeldud kasutamiseks või neid 
müüakse või kasutatakse kütmiseks, 
maksustatakse samaväärse energiatoote 
suhtes kehtestatud määraga vastavalt artikli 
1 lõigetele 2 ja 3. Käesolevat lõiget ei 
kohaldata turba suhtes.

mis on mõeldud kasutamiseks või neid 
müüakse või kasutatakse kütmiseks, 
maksustatakse samaväärse energiatoote 
suhtes kehtestatud määraga vastavalt artikli 
1 lõigetele 2 ja 3.

Or. en

Selgitus

Kõiki energiatooteid tuleks käsitleda ühtmoodi.

Muudatusettepanek 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2-heite maksustamist kohaldatakse 
vastavalt käesoleva direktiivi artikli 14 
lõike 1 punktile d energiatoodete sellise 
kasutamise suhtes, mis tekitavad CO2-
heidet käitistes, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13.
oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ
(millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) artikli 3 
punktis e, olenemata sellest, kas need 
käitised vastavad kõnealuse direktiivi I 
lisas osutatud künnisväärtustele.

Vabatahtlikku CO2-heite maksustamist 
kohaldatakse vastavalt käesoleva direktiivi 
artikli 14 lõike 1 punktile d energiatoodete 
sellise kasutamise suhtes, mis tekitavad 
CO2-heidet käitistes, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13.
oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ
(millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) artikli 3 
punktis e, olenemata sellest, kas need 
käitised vastavad kõnealuse direktiivi I 
lisas osutatud künnisväärtustele.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et 
energiatoodete otsese ja kaudse 
kasutamise suhtes käitistes, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta 
direktiivis 2003/87/EÜ, või energiatoodete 
otsese ja kaudse kasutamise suhtes 
käitistes, mida maksustatakse riiklike CO2 
vähendamise meetmete kaudu, ei 
kohaldata topeltmaksustamist ega 
topeltreguleerimist.

Or. de

Muudatusettepanek 120
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– energiatoodete kahene kasutamine. – energiamahukas tööstus ja 
energiatoodete kahene kasutamine.

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks täpsustada, et seda ei kohaldata energiamahukale tööstusele, tagades nii, et 
direktiivis koheldakse kõiki energiamahukaid tööstusharusid võrdselt.

Muudatusettepanek 121
Werner Langen, Burkhard Balz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 3 – punkt 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– jäätmete kasutamine 
alternatiivkütusena või soojatootmiseks 
vastavalt artikli 3 lõikele 15 ning jäätmeid 
ja teatud direktiivide kehtetuks 
tunnistamist käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 
2008. aasta direktiivi II lisa punktile R 1s.

Or. de

Selgitus

Energiamaksu kehtestamine soojatootmises kasutatavatele jäätmetele ehk jäätmetele, mille 
põlemisel vabanev energiasisu võetakse kasutusele ja millega asendatakse fossiilkütused ning 
säilitatakse loodusvarasid, on vastuolus ressursitõhususe eesmärgi ja jäätmete 
raamdirektiiviga 2008/98/EÜ.

Muudatusettepanek 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) CO2-heite maksustamise puhul 
kookõlas artikli 1 lõike 2 teise lõiguga 
tarbimisse lubamise ajal;

(a) vabatahtliku CO2-heite maksustamise 
puhul kookõlas artikli 1 lõike 2 teise 
lõiguga tarbimisse lubamise ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Markus Ferber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks käesoleva 
direktiiviga ettenähtud vabastuste, 
eristamiste ja vähendamiste kohaldamist, 
tagavad liikmesriigid, et kui I lisas 
esitatakse ühetaolised madalaimad 
maksutasemed teatava kasutuse jaoks, 
kehtestatakse kõnealusel eesmärgil 
kasutatavate toodete suhtes ühetaolised 
maksustamistasemed. Ilma et see piiraks 
artikli 15 lõike 1 punkti i kohaldamist, 
kohaldatakse seda sätet I lisa tabelis A 
esitatud mootorkütuste suhtes alates 1.
jaanuarist 2023.

välja jäetud

Esimese lõigu kohaldamisel käsitatakse 
iga kasutust, mille jaoks esitatakse 
vastavalt I lisa tabelites A, B ja C 
madalaim maksustamistase, ühese 
kasutusena.

Or. de

Muudatusettepanek 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks käesoleva 
direktiiviga ettenähtud vabastuste, 
eristamiste ja vähendamiste kohaldamist, 
tagavad liikmesriigid, et kui I lisas 
esitatakse ühetaolised madalaimad 
maksutasemed teatava kasutuse jaoks, 
kehtestatakse kõnealusel eesmärgil 
kasutatavate toodete suhtes ühetaolised 

välja jäetud



PE475.931v01-00 80/141 AM\883480ET.doc

ET

maksustamistasemed. Ilma et see piiraks 
artikli 15 lõike 1 punkti i kohaldamist, 
kohaldatakse seda sätet I lisa tabelis A 
esitatud mootorkütuste suhtes alates 1.
jaanuarist 2023.
Esimese lõigu kohaldamisel käsitatakse 
iga kasutust, mille jaoks esitatakse 
vastavalt I lisa tabelites A, B ja C 
madalaim maksustamistase, ühese 
kasutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui I lisas esitatakse 
ühetaolised madalaimad maksutasemed 
teatava kasutuse jaoks, kehtestatakse 
kõnealusel eesmärgil kasutatavate toodete 
suhtes ühetaolised maksustamistasemed.
Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 punkti 
i kohaldamist, kohaldatakse seda sätet I 
lisa tabelis A esitatud mootorkütuste 
suhtes alates 1. jaanuarist 2023.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 126
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
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Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks käesoleva 
direktiiviga ettenähtud vabastuste, 
eristamiste ja vähendamiste kohaldamist, 
tagavad liikmesriigid, et kui I lisas 
esitatakse ühetaolised madalaimad 
maksutasemed teatava kasutuse jaoks, 
kehtestatakse kõnealusel eesmärgil 
kasutatavate toodete suhtes ühetaolised 
maksustamistasemed. Ilma et see piiraks 
artikli 15 lõike 1 punkti i kohaldamist, 
kohaldatakse seda sätet I lisa tabelis A 
esitatud mootorkütuste suhtes alates 1.
jaanuarist 2023.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 127
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui I lisas esitatakse 
ühetaolised madalaimad maksutasemed 
teatava kasutuse jaoks, kehtestatakse 
kõnealusel eesmärgil kasutatavate toodete 
suhtes ühetaolised maksustamistasemed.
Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 punkti 
i kohaldamist, kohaldatakse seda sätet I 
lisa tabelis A esitatud mootorkütuste suhtes 
alates 1. jaanuarist 2023.

3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui I lisas esitatakse 
ühetaolised madalaimad maksutasemed 
teatava kasutuse jaoks, kehtestatakse 
kõnealusel eesmärgil kasutatavate toodete 
suhtes ühetaolised maksustamistasemed.
Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 punkti 
i kohaldamist, kohaldatakse seda kohustust
I lisa tabelis A esitatud mootorkütuste 
suhtes täielikult alates 1. jaanuarist 2028 
ning kuni nimetatud tähtajani tuleb kahes 
etapis võtta järgmisi meetmeid:
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a) alates 1. jaanuarist 2018 peavad 
liikmesriigid tagama, et üksikutele 
mootorikütustele kehtivad siseriiklikud 
madalaimad maksustamistasemed ei oleks 
teistele mootorikütustele kohalduvast 
maksustamistasemetest madalam kui 
20%;
b) alates 1. jaanuarist 2023 peavad 
liikmesriigid tagama, et kõigi 
mootorikütuste puhul kehtiks kindel 
ühetaoline CO2-heite maksustamise tase, 
ning et üksikutele mootorikütustele kehtiv 
siseriiklik energiatarbimise üldise 
maksustamise madalaim tase ei oleks 
teistele mootorikütustele kohalduvast 
maksustamistasemest madalam kui 10%.

Or. en

Selgitus

Kuigi kütuse neutraalsuse põhimõte on kindel ja usaldusväärne, oleks selle täielik 
rakendamine – diislikütuse suhtelist maksustamist suurendades – lühikeses perspektiivis 
problemaatiline autotööstusele, kuna selle heitkoguste vähendamise strateegia tugineb suures 
osas kütusesäästlikele diiselmootoritele. Mootorikütustele määratud tähtaeg 2023. aasta 
tuleks seega asendada järk-järgulise üleminekukorraga, mis viiks täieliku neutraalsuseni 208. 
aastal. See võimaldaks autotootjatel oma äritegevust ratsionaalselt kohandada.

Muudatusettepanek 128
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui I lisas esitatakse 
ühetaolised madalaimad maksutasemed 
teatava kasutuse jaoks, kehtestatakse 
kõnealusel eesmärgil kasutatavate toodete 
suhtes ühetaolised maksustamistasemed.

3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui I lisas esitatakse 
ühetaolised madalaimad maksutasemed 
teatava kasutuse jaoks, kehtestatakse 
kõnealusel eesmärgil kasutatavate toodete 
suhtes ühetaolised maksustamistasemed.
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Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 punkti 
i kohaldamist, kohaldatakse seda sätet I lisa 
tabelis A esitatud mootorkütuste suhtes 
alates 1. jaanuarist 2023.

Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 punkti 
i kohaldamist, kohaldatakse seda sätet I lisa 
tabelis A esitatud mootorkütuste suhtes 
alates 1. jaanuarist 2028.

Or. nl

Muudatusettepanek 129
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui I lisas esitatakse 
ühetaolised madalaimad maksutasemed 
teatava kasutuse jaoks, kehtestatakse 
kõnealusel eesmärgil kasutatavate toodete 
suhtes ühetaolised maksustamistasemed.
Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 punkti 
i kohaldamist, kohaldatakse seda sätet I lisa 
tabelis A esitatud mootorkütuste suhtes 
alates 1. jaanuarist 2023.

3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui I lisas esitatakse 
ühetaolised madalaimad maksutasemed 
teatava kasutuse jaoks, kehtestatakse 
kõnealusel eesmärgil kasutatavate toodete 
suhtes ühetaolised maksustamistasemed.
Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 punkti 
i kohaldamist, kohaldatakse seda sätet I lisa 
tabelis A esitatud mootorkütuste suhtes 
alates 1. jaanuarist 2028.

Or. en

Selgitus

Kuigi kütuse neutraalsuse põhimõte on kindel ja usaldusväärne, oleks selle täielik 
rakendamine – diislikütuse suhtelist maksustamist suurendades – lühikeses perspektiivis 
problemaatiline autotööstusele, kuna selle heitkoguste vähendamise strateegia tugineb suures 
osas kütusesäästlikele diiselmootoritele. See võimaldaks autotootjatel oma äritegevust 
ratsionaalselt kohandada.

Muudatusettepanek 130
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui I lisas esitatakse 
ühetaolised madalaimad maksutasemed 
teatava kasutuse jaoks, kehtestatakse 
kõnealusel eesmärgil kasutatavate toodete
suhtes ühetaolised maksustamistasemed.
Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 punkti 
i kohaldamist, kohaldatakse seda sätet I lisa 
tabelis A esitatud mootorkütuste suhtes
alates 1. jaanuarist 2023.

3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui I lisas esitatakse 
ühetaolised madalaimad maksutasemed 
teatava kasutuse jaoks, kehtestatakse 
kõnealusel eesmärgil kasutatavate toodete 
suhtes ühetaolised maksustamistasemed.
Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 punkti 
i kohaldamist, kohaldatakse seda sätet I lisa 
tabelis A esitatud mootorkütuste suhtes
hiljemalt alates 1. jaanuarist 2023.

Or. en

Selgitus

Tehnoloogiline neutraalsus on peamine kulutõhususe määraja, mis mõjutab energiatõhusust 
ja CO2-heite vähendamist, ning sellest tulenevalt tuleks nimetatud põhimõtet rakendada nii 
kiiresti kui võimalik, võttes seejuures arvesse eri liikmesriikide eri olukorda.

Muudatusettepanek 131
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui I lisas esitatakse 
ühetaolised madalaimad maksutasemed 
teatava kasutuse jaoks, kehtestatakse 
kõnealusel eesmärgil kasutatavate toodete 
suhtes ühetaolised maksustamistasemed.

3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui käesolevas direktiivis
esitatakse kas fossiilkütustele või 
mittefossiilsetele kütustele või nende 
kütuste kategooriatesse kuuluvatele 
energiatoodetele ühetaolised madalaimad 
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Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 punkti 
i kohaldamist, kohaldatakse seda sätet I lisa 
tabelis A esitatud mootorkütuste suhtes 
alates 1. jaanuarist 2023.

maksutasemed teatava kasutuse jaoks, 
kehtestatakse kõnealusel eesmärgil 
kasutatavate mõlema kategooria toodete 
suhtes ühetaolised madalaimad
maksustamistasemed. Ilma et see piiraks 
artikli 15 lõike 1 punkti i kohaldamist, 
kohaldatakse seda sätet I lisa tabelis A 
esitatud mootorkütuste suhtes alates 1.
jaanuarist 2023.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse, et käesoleva direktiiviga fossiilkütustele või mittefossiilsetele kütustele 
kehtestatavad madalaimad maksustamistasemed tuleks liikmesriikide õigusaktides 
madalaimate maksustamistasemetena üle võtta.

Muudatusettepanek 132
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui I lisas esitatakse 
ühetaolised madalaimad maksutasemed 
teatava kasutuse jaoks, kehtestatakse 
kõnealusel eesmärgil kasutatavate toodete 
suhtes ühetaolised maksustamistasemed.
Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 punkti 
i kohaldamist, kohaldatakse seda sätet I lisa 
tabelis A esitatud mootorkütuste suhtes 
alates 1. jaanuarist 2023.

3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui I lisas esitatakse 
ühetaolised madalaimad maksutasemed 
teatava kasutuse jaoks, kehtestatakse 
kõnealusel eesmärgil kasutatavate toodete 
suhtes ühetaolised maksustamistasemed.
Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 punkti 
i kohaldamist, kohaldatakse seda sätet I lisa 
tabelis A esitatud mootorkütuste suhtes 
alates 1. jaanuarist 2023. Artiklis 7 
sätestatud erandid kehtivad 
kaubandusliku transpordi suhtes.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidele peaks jääma võimalus kohaldada mootorikütusena kasutatava gaasiõli 
kaubandusliku kasutamise suhtes madalamat maksustamistaset kui mittekaubandusliku 
kasutamise suhtes, sest siiani puudub alternatiivne kütus kaubanduslikus transpordis 
kasutamiseks.

Muudatusettepanek 133
Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata eespool sätestatust võivad 
liikmesriigid enne, kui komisjon peab 
esitama nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile hinnangu käesoleva 
direktiivi sätete rakendamise seisu kohta 
(2023. aastaks), teha erandeid I lisa 
tabelis A sätestatud mootorikütustele 
kohaldatavate madalaimate 
maksustamistasemete tõstmise suhtes 
selliste kütuste osas nagu metaan ja 
biometaan, arvestades muu hulgas 
energia -, tööstus-ja keskkonnapoliitika 
eesmärke.

Or. it

Muudatusettepanek 134
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel käsitatakse välja jäetud
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iga kasutust, mille jaoks esitatakse 
vastavalt I lisa tabelites A, B ja C 
madalaim maksustamistase, ühese 
kasutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maagaasi ja biometaani kasutamisel 
mootorikütusena tuleks energiatarbimise 
üldise maksustamise tõstetud 
madalaimaid määrasid kohaldada alles 
pärast seda, kui 2023. aastaks on 
koostatud hinnang käesoleva direktiivi 
sätete rakendamise kohta seoses 
maanteetranspordis kasutatava maagaasi 
puhul kohaldatava maksustamistasemega.
Aruandes käsitletakse muu hulgas 
maagaasi ja biometaani parema 
kättesaadavuse tagamisel saavutatud edu, 
tanklate võrgustiku laiendamist 
Euroopas, maagaasil töötavate sõidukite 
turuosa ELis, biometaani 
sõidukikütusena kasutamisega seotud 
innovatsiooni ja tehnoloogilist arengut 
ning madalaima maksustamistaseme 
reaalset väärtust.

Or. en

Selgitus

Ühesuguse molekulaarstruktuuri tõttu on maagaasi ja biometaani võimalik olemasolevates 
sisepõlemismootorites kasutada ilma segamispiiranguteta. Biometaani arendamine on seotud 
maagaasisõidukite arendamisega, mistõttu on lubatud kasutada soodsat maksurežiimi, mis 
võimaldab metaanitanklate taristu rajamist. Naftal põhinevatele kütustele alternatiivi pakkuva 
metaani muude süsivesinike (NMHC), tahkete osakeste ja NOx heited on väga väikesed, mis 
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parandab linnade õhukvaliteeti ja vähendab oluliselt müra ning CO2 heiteid.

Muudatusettepanek 136
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas direktiivis sätestatud 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimaid tasemeid kohandatakse iga 
kolme aasta järel alates 1. juulist 2016, et 
võtta arvesse Eurostati avaldatava ELi 
ühtlustatud tarbijahindade indeksi 
muutusi, milles ei võeta arvesse energia-
ja töötlemata toidu hindu. Komisjon 
avaldab nii saadud madalaimad 
maksustamistasemed Euroopa Liidu 
Teatajas.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas direktiivis sätestatud 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimaid tasemeid kohandatakse iga 
kolme aasta järel alates 1. juulist 2016, et 
võtta arvesse Eurostati avaldatava ELi 
ühtlustatud tarbijahindade indeksi 
muutusi, milles ei võeta arvesse energia-
ja töötlemata toidu hindu. Komisjon 

välja jäetud
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avaldab nii saadud madalaimad 
maksustamistasemed Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas direktiivis sätestatud 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimaid tasemeid kohandatakse iga 
kolme aasta järel alates 1. juulist 2016, et 
võtta arvesse Eurostati avaldatava ELi 
ühtlustatud tarbijahindade indeksi 
muutusi, milles ei võeta arvesse energia-
ja töötlemata toidu hindu. Komisjon 
avaldab nii saadud madalaimad 
maksustamistasemed Euroopa Liidu 
Teatajas.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 139
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas direktiivis sätestatud 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimaid tasemeid kohandatakse iga 
kolme aasta järel alates 1. juulist 2016, et 

4. Käesolevas direktiivis sätestatud 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimaid tasemeid kohandatakse iga 
kolme aasta järel alates 1. juulist 2016, et 
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võtta arvesse Eurostati avaldatava ELi 
ühtlustatud tarbijahindade indeksi muutusi, 
milles ei võeta arvesse energia- ja 
töötlemata toidu hindu. Komisjon avaldab 
nii saadud madalaimad 
maksustamistasemed Euroopa Liidu 
Teatajas.

võtta arvesse Eurostati avaldatava ELi 
ühtlustatud tarbijahindade indeksi muutusi, 
milles ei võeta arvesse energia- ja 
töötlemata toidu hindu.

Or. en

Selgitus

See tekst tuleks välja võtta ja seda tuleks täiendada, et viia see kooskõlla lõigu suhtes tehtud 
muude muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 140
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas direktiivis sätestatud 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimaid tasemeid kohandatakse iga
kolme aasta järel alates 1. juulist 2016, et 
võtta arvesse Eurostati avaldatava ELi 
ühtlustatud tarbijahindade indeksi muutusi, 
milles ei võeta arvesse energia- ja 
töötlemata toidu hindu. Komisjon avaldab 
nii saadud madalaimad 
maksustamistasemed Euroopa Liidu 
Teatajas.

4. Käesolevas direktiivis sätestatud 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimaid tasemeid kohandatakse
komisjoni soovitustele ja Euroopa 
Parlamendi ning asjaomaste 
sidusrühmadega peetud nõuetekohastele 
konsultatsioonidele tugineva nõukogu 
otsusega iga viie aasta järel, et võtta 
arvesse Eurostati avaldatava ELi 
ühtlustatud tarbijahindade indeksi muutusi, 
milles ei võeta arvesse energia- ja 
töötlemata toidu hindu. Komisjon avaldab 
nii saadud muudetud madalaimad 
maksustamistasemed Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Selgitus

Energiatarbimise üldise maksustamise madalaimate tasemete korrapärane läbivaatamine 
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peaks toimuma iga viie aasta tagant, s.t üks kord Euroopa Parlamendi iga ametiaja jooksul.

Muudatusettepanek 141
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas direktiivis sätestatud 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimaid tasemeid kohandatakse iga
kolme aasta järel alates 1. juulist 2016, et 
võtta arvesse Eurostati avaldatava ELi 
ühtlustatud tarbijahindade indeksi muutusi, 
milles ei võeta arvesse energia- ja 
töötlemata toidu hindu. Komisjon avaldab 
nii saadud madalaimad 
maksustamistasemed Euroopa Liidu 
Teatajas.

4. Käesolevas direktiivis sätestatud 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimaid tasemeid kohandatakse iga
kuue aasta järel alates 1. juulist 2016, et 
võtta arvesse Eurostati avaldatava ELi 
ühtlustatud tarbijahindade indeksi muutusi, 
milles ei võeta arvesse energia- ja 
töötlemata toidu hindu. Komisjon avaldab 
nii saadud madalaimad 
maksustamistasemed Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Selgitus

Liiga tülikas oleks madalaimaid tasemeid iga kolme aasta järel kohandada. Asjakohane oleks 
vähendada kohandamise sagedust.

Muudatusettepanek 142
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Madalaimaid tasemeid kohandatakse 
automaatselt, suurendades või 
vähendades baassummat eurodes indeksi 
protsentuaalse muutuse võrra eelneva 

välja jäetud
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kolme kalendriaasta lõikes. Kui muutus 
protsentides pärast viimast kohandamist 
on alla 0,5%, summat ei kohandata.”

Or. en

Selgitus

Madalaimate maksustamistasemete kohandamine ei peaks toimuma automaatselt. Iga 
kohandamine peaks alati tuginema nõukogu otsusele.

Muudatusettepanek 143
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Madalaimaid tasemeid kohandatakse 
automaatselt, suurendades või 
vähendades baassummat eurodes indeksi 
protsentuaalse muutuse võrra eelneva 
kolme kalendriaasta lõikes. Kui muutus 
protsentides pärast viimast kohandamist 
on alla 0,5 %, summat ei kohandata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 144
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatud CO2-
heite maksustamise madalaim tase 
ühtlustatakse alates 1. juulist 2016 iga 
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kolme aasta tagant järgmisest kahest 
määrast kõrgeimaga:
a) CO2-heite põhitaseme kehtiv 
reaalväärtus, mis on välja arvutatud 
eurodes põhisumma suurendamise või 
vähendamise teel Eurostati avaldatava 
kolme eelneva kalendriaasta ELi 
ühtlustatud tarbijahindade indeksi 
protsendimuutuse võrra, milles ei võeta 
arvesse energia ja töötlemata toidu hindu, 
või
b) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
18 kuu keskmine ühtlustamiseelne 
süsinikdioksiidi hind, mis on välja 
arvutatud komisjoni poolt (artiklis 29 
osutatud) 2015. aasta aruande põhjal 
kindlaks määratud valemi järgi.
Juhul, kui nende kahe määra muutus 
alates viimasest ühtlustamisest jääb alla 
0,5%, jäetakse tasemed ühtlustamata.

Or. en

Selgitus

Sellel mehhanismil on kaks osa. Esiteks tagatakse indekseerimisega, et madalaima CO2 
määra reaalne mõju ei vähene. Kuna valitud indeks välistab selgesõnaliselt energiatooted, 
välditakse inflatsiooniprobleemi. Teiseks luuakse CO2ga seoses võrdsed tingimused energia 
maksustamise ja heitkogustega kauplemise süsteemi vahel. Käesolevas direktiivis sisalduv 
madalaim määr on loogilises seoses heitkogustega kauplemise süsteemi CO2 hinnasignaaliga.
Selle mehhanismiga luuakse kõigi ühiskonnasektorite jaoks CO2-heitega tegelemiseks 
tugevad, ennustatavad ja õiglased stiimulid.

Muudatusettepanek 145
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EL otsustab, et kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid tuleb 2020. aastaks 
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vähendada rohkem kui 20% 1990. aastal 
saavutatud tasemetega võrreldes, esitab 
komisjon hiljemalt kolme kuu jooksul 
pärast asjaomase otsuse tegemist aruande 
soovitustega, kuidas tuleks käesolevat 
direktiivi uute eesmärkide saavutamiseks 
kohandada. Nõukogu teeb hiljemalt kuue 
kuu jooksul pärast nimetatud aruande 
avaldamist otsuse selle kohta, kuidas CO2-
heite põhitaset uute tingimustega 
kohandada.

Or. en

Selgitus

Kui kasvuhoonegaaside heitkoguste eesmärke suurendatakse, peab see viivitamatult 
kajastuma selles direktiivis, nii et CO2-heite põhitaset suurendatakse asjakohaselt. Ei oleks 
mõistlik jätta maksustamist kõrvale meetmetest, mille abil püütakse uusi eesmärke täita.

Muudatusettepanek 146
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab saadud 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimad tasemed ja CO2-heite 
maksustamise madalaimad tasemed 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Väike kohandus eesmärgiga viia tekst kooskõlla lõigu suhtes tehtud muude 
muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 147
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 5 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– järgmistel eesmärkidel: kohalik 
ühistransport (taksod kaasa arvatud), 
jäätmete kogumine, relvajõud ja 
riigihaldus, puuetega inimesed, 
kiirabiautod;

– järgmistel eesmärkidel: kohalik 
ühistransport (taksod kaasa arvatud), 
jäätmete kogumine, relvajõud, riigihaldus, 
puuetega inimesed, kiirabiautod,

Or. en

(Tõlkija märkus: KOM-teksti muudetava teksti tõlge ei vasta originaalile.)

Muudatusettepanek 148
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 5 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– järgmistel eesmärkidel: kohalik 
ühistransport (taksod kaasa arvatud), 
jäätmete kogumine, relvajõud ja 
riigihaldus, puuetega inimesed, 
kiirabiautod;

– järgmistel eesmärkidel: kohalik 
ühistransport (naftapõhise 
mootorikütusega töötavad taksod välja
arvatud), jäätmete kogumine, relvajõud ja 
riigihaldus, puuetega inimesed, 
kiirabiautod;

Or. en

Selgitus

Maagaas või biometaan on alternatiiv naftast toodetud kütustele, selle kasutamisel tekib 
ainulaadselt vähe toksiliste või kantserogeensete ainete heiteid, ei teki peaaegu üldse tahkete 
osakeste heiteid, ei teki reaktiivsete süsivesinike heiteid ja tekib vähem NOx heiteid ning 
vähem müra, seega on tegemist linnaoludes ideaalse mootorikütusega. Tuleviku 
transpordikütuste eksperdirühma 25. jaanuari 2011. aasta aruandes öeldakse, et metaani 
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tuleks propageerida kui üht peamist alternatiivkütust linnatranspordis.

Muudatusettepanek 149
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 5 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– järgmistel eesmärkidel: kohalik 
ühistransport (taksod kaasa arvatud), 
jäätmete kogumine, relvajõud ja 
riigihaldus, puuetega inimesed, 
kiirabiautod;

– järgmistel eesmärkidel: kohalik 
ühistransport (taksod välja arvatud), 
jäätmete kogumine, relvajõud ja 
riigihaldus, puuetega inimesed, 
kiirabiautod, tuletõrjeautod ja 
politseisõidukid;

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid võivad kohaldada erinevaid maksumäärasid ka tuletõrjeautode ja 
politseisõidukite suhtes.

Muudatusettepanek 150
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mootorikütuste madalaimad 
maksustamistasemed kehtestatakse alates 
1. jaanuarist 2013 ja 1. jaanuarist 2015 
ning 1. jaanuarist 2018 I lisa tabeli A 
kohaselt.

Nõukogu teeb pärast konsulteerimist 
Euroopa Parlamendiga komisjoni 
aruande ja ettepaneku alusel ühehäälselt 
otsuse mootorikütuste madalaimate 
maksustamistasemete kohta.

Or. en
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Selgitus

Otsuse mootorikütuste suhtes kohaldatavate madalaimate maksustamistasemete kohta peaks 
nõukogu tegema ühehäälselt.

Muudatusettepanek 151
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 1. jaanuarini 2023 võivad 
liikmesriigid eristada mootorikütusena 
kasutatava gaasiõli kasutamist 
kaubanduslikul ja mittekaubanduslikul 
eesmärgil, tingimusel et järgitakse 
ühenduse madalaimat taset.
Kaubanduslikul eesmärgil 
mootorikütusena kasutatav gaasiõli –
gaasiõli, mida kasutatakse 
mootorikütusena järgmistel eesmärkidel:
a) kauba vedu omal kulul, rendi või tasu 
eest mootorsõidukite või autorongidega, 
mis on ette nähtud ainult kaupade 
maanteeveoks ja mille suurim lubatud 
täismass on 7,5 tonni või suurem;
b) regulaarne või juhutine reisijatevedu 
M2 või M3 kategooria mootorsõidukitega, 
mis on määratletud nõukogu 6. veebruari 
1970. aasta direktiivis 70/156/EMÜ 
mootorsõidukite ja nende haagiste 
tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta.

Or. nl

Selgitus

Liikmesriikide võimalus kohaldada mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku 
kasutamise suhtes madalamat maksustamistaset kui mittekaubandusliku kasutamise suhtes 
tuleks järk-järgult kaotada. Et võimaldada transpordiettevõtjatel uue maksustamissüsteemiga 
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kohaneda, on vaja üleminekuperioodi 2023. aastani.

Muudatusettepanek 152
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, mis kehtestavad või on 
kehtestanud ainult maanteeveo jaoks ette 
nähtud tasu raskeveokitele teatud 
infrastruktuuri kasutamise eest direktiivi 
2011/76/EÜ tähenduses, võivad 
kohaldada alandatud maksumäära 
nendes sõidukites kasutatava gaasiõli 
suhtes, eeldusel et peetakse kinni I lisa 
tabelis A sätestatud madalaimatest ELi 
maksustamistasemetest.

Or. de

Muudatusettepanek 153
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
2003/96/EÜ
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad eristada 
mootorikütusena kasutatava gaasiõli 
kasutamist kaubanduslikul ja 
mittekaubanduslikul eesmärgil, 
tingimusel, et järgitakse ELi madalaimat 
taset ning kaubanduslikul eesmärgil 
mootorikütusena kasutatava gaasiõli 
maksumäär ei ole madalam kui 1.
jaanuaril 2003. aastal kehtinud 
liikmesriigis kohaldatav maksustamistase, 
olenemata sellest, mida on käesolevas 
direktiivis sätestatud seda kasutust 
käsitlevate erandite kohta.

Or. it

Selgitus

On väga oluline, et liikmesriikidel oleks jätkuvalt võimalik kohaldada erinevat maksumäära 
mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutamise suhtes.

Muudatusettepanek 154
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad eristada 
kaubanduslikul ja mittekaubanduslikul 
eesmärgil kasutatavat gaasiõli.
Käesolevas direktiivis tähendab 
„kaubanduslikul eesmärgil 
mootorikütusena kasutatav gaasiõli” 
järgmistel eesmärkidel mootorikütusena 
kasutatavat gaasiõli:
a) kauba vedu rendi või tasu eest või omal 
kulul mootorsõidukite või 
poolhaagisautorongidega, mis on ette 
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nähtud ainult kaupade maanteeveoks;
b) regulaarne või juhutine reisijatevedu 
mootorsõidukitega.
Liikmesriigid kehtestavad kaubanduslikul 
eesmärgil transportijatele võimaluse 
kohaldada erinevat maksude arvestamise 
süsteemi.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele peaks jääma võimalus kohaldada mootorikütusena kasutatava gaasiõli 
kaubandusliku kasutamise suhtes madalamat maksustamistaset kui mittekaubandusliku 
kasutamise suhtes, sest siiani puudub alternatiivne kütus kaubanduslikus transpordis 
kasutamiseks.

Muudatusettepanek 155
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mootorikütuste madalaimad 
maksustamistasemed kehtestatakse alates 
1. jaanuarist 2013 ja 1. jaanuarist 2015 
ning 1. jaanuarist 2018 I lisa tabeli A 
kohaselt.”

Mootorikütuste madalaimad 
maksustamistasemed kehtestatakse alates 
1. jaanuarist 2013 ja 1. jaanuarist 2015 
ning 1. jaanuarist 2018 I lisa tabeli A 
kohaselt.”

Liikmesriigid võivad eristada 
mootorikütusena kasutatava gaasiõli 
kasutamist kaubanduslikul ja 
mittekaubanduslikul eesmärgil, 
tingimusel et järgitakse ELi madalaimat 
taset ning kaubanduslikul eesmärgil 
mootorikütusena kasutatava gaasiõli 
maksumäär ei ole madalam kui 1.
jaanuaril 2003. aastal kehtinud 
liikmesriigis kohaldatav maksustamistase, 
olenemata sellest, mida on käesolevas 
direktiivis sätestatud seda kasutust 
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käsitlevate erandite kohta.
Kaubanduslikul eesmärgil 
mootorikütusena kasutatav gaasiõli –
järgmistel eesmärkidel mootorikütusena 
kasutatav gaasiõli:
a) kauba vedu rendi või tasu eest või omal 
kulul mootorsõidukite või 
poolhaagisautorongidega, mis on ette 
nähtud ainult kaupade autoveoks ja mille 
suurim lubatud täismass on vähemalt 7,5 
tonni;
b) regulaarne või juhutine reisijatevedu 
M2 või M3 kategooria mootorsõidukitega, 
mis on määratletud nõukogu 6. veebruari 
1970. aasta direktiivis 70/156/EMÜ1

mootorsõidukite ja nende haagiste 
tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta.
____________
1 EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1.

Or. fi

Selgitus

Jätkuvalt peaks maksustamise eesmärgil olema lubatud teha vahet gaasiõli kaubanduslikul ja 
eraeesmärgil kasutamise vahel. Kaubanduslikul eesmärgil kasutatavale gaasiõlile kehtiv 
madalam maksumäär on majanduslikult tähtis seepärast, et transpordikulud moodustavad 
olulise osa ettevõtjate ärikuludest, iseäranis sellistes riikides, kus vahemaad on suured.

Muudatusettepanek 156
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2013 kehtestatakse
käesoleva artikli lõikes 2 loetletud 
eesmärkidel mootorikütusena kasutatavate 
toodete madalaimad maksustamistasemed 

1. Nõukogu teeb pärast konsulteerimist 
Euroopa Parlamendiga komisjoni 
aruande ja ettepaneku alusel ühehäälselt 
otsuse käesoleva artikli lõikes 2 loetletud 
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I lisa tabeli B kohaselt. eesmärkidel mootorikütusena kasutatavate 
toodete madalaimate 
maksustamistasemete kohta.

Or. en

Selgitus

Otsuse mootorikütustena kasutatavate toodete suhtes kohaldatavate madalaimate 
maksustamistasemete kohta peaks nõukogu tegema ühehäälselt.

Muudatusettepanek 157
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2013 kehtestatakse 
kütteainete madalaimad 
maksustamistasemed I lisa tabeli C 
kohaselt.

Nõukogu teeb pärast konsulteerimist 
Euroopa Parlamendiga komisjoni 
aruande ja ettepaneku alusel ühehäälselt 
otsuse kütteainete madalaimate 
maksustamistasemete kohta.

Or. en

Selgitus

Otsuse kütteainete suhtes kohaldatavate madalaimate maksustamistasemete kohta peaks 
nõukogu tegema ühehäälselt.

Muudatusettepanek 158
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2013 kehtestatakse Nõukogu teeb pärast konsulteerimist 
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elektrienergia madalaimad 
maksustamistasemed I lisa tabeli D 
kohaselt.

Euroopa Parlamendiga komisjoni 
aruande ja ettepaneku alusel ühehäälselt 
otsuse elektrienergia madalaimate 
maksustamistasemete kohta.

Or. en

Selgitus

Otsuse elektrienergia suhtes kohaldatavate madalaimate maksustamistasemete kohta peaks 
nõukogu tegema ühehäälselt.

Muudatusettepanek 159
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Artiklit 14 muudetakse järgmiselt: (11) Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt: Artikkel 14
i) sissejuhatav lause asendatakse 
järgmisega:

Liikmesriigid vabastavad 31. detsembrini 
2020 maksustamisest elektrienergia, mis 
toodetakse kaldal ja vahetult jaotatakse 
sadamakai ääres seisvatele laevadele.

„Lisaks sellele, mis on nõukogu 16.
detsembri 2008. aasta direktiivi 
2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist 
korda ja millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 92/12/EMÜ)(*) üldsätetega ette 
nähtud maksustatavate toodete maksust 
vabastamise kohta, ja piiramata muude 
liidu sätete kohaldamist, peavad 
liikmesriigid maksust vabastama 
järgmisena loetletud tooted tingimustel, 
mille nad sätestavad selleks, et tagada 
maksuvabastuse nõuetekohane ja 
arusaadav kohaldamine ning ära hoida 
maksudest kõrvalehoidmist, maksustamise 
vältimist ja muid kuritarvitusi:
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_________
(*) ELT L 9, 14.1.2009, lk 12.”
ii) punkti a teine lause asendatakse 
järgmisega:
„Liikmesriigid võivad siiski 
keskkonnapoliitikaga seotud muudel 
põhjustel kui CO2-heite vähendamine 
nimetatud tooted maksustada, ilma et 
peaks järgima käesolevas direktiivis 
sätestatud madalaimaid 
maksustamistasemeid.”
iii) lisatakse punktid d ja e:
"d) seoses CO2-heite maksustamisega 
energiatooted, mida kasutatakse 
tegevuseks, mida reguleeritakse direktiivi 
2003/87/EÜ kohase liidu süsteemiga ja 
mis ei ole sellest välja jäetud.
e) kuni 31. detsembrini 2020 
elektrienergia, mis toodetakse kaldal ja 
vahetult jaotatakse sadamakai ääres 
seisvatele laevadele.”

b) lisatakse lõige 3:
"3. Seoses lõike 1 punktis a osutatud 
kasutustega, välja arvatud kasutamine 
laeva pardal elektrienergia tootmiseks, 
kohaldatakse üksnes energiatarbimise 
üldisest maksustamisest vabastamist.”

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele peab jääma võimalus maksustada nii õhusõidukites ja laevades kasutatavaid
kütuseid kui ka elektrienergia tootmiseks kasutatavat elektrienergiat, kuid sadamakai ääres 
seisvatele veesõidukitele peaks kehtima ajutine maksuvabastus.

Muudatusettepanek 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt ii a (uus)
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1 – punktid b ja c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) punktid b ja c jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga kaotatakse liikmesriikide kohustus vabastada maksust kütused, mida 
kasutatakse õhusõiduki või laeva kütusena. Sellel on suur potentsiaal vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Komisjoni koostatud uuringus leiti, et kütusemaksude ja 
käibemaksu ühtlustamine eri transpordiliikide lõikes (tasemel, mida praegu maksab 
eraautotransport) annaks tulemuseks kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise 10% 
võrreldes sellega, kui tavapärane olukord säiliks. (ELi transpordisektori 
süsinikudioksiidiheite vähendamine aastaks 2050, lk xi.)

Muudatusettepanek 161
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt ii a (uus)
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) punkt b jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Oleks mõistlik muuta kohustuslikud maksuvabastused lennu- ja meretranspordile 
vabatahtlikuks. Kuna praegused keelud ei ole tingitud rahvusvahelistest õigusaktidest, 
piiravad nad asjatult liikmesriikide otsustamisruumi nendes valdkondades. Maksuvabastuste 
muutmine vabatahtlikuks võimaldaks liikmesriikidel kulutõhusamal moel täita oma kohustusi 
ELi energia- ja kliimapoliitika osas.

Muudatusettepanek 162
Olle Ludvigsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt ii b (uus)
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii b) punkt c jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Oleks mõistlik muuta kohustuslikud maksuvabastused lennu- ja meretranspordile 
vabatahtlikuks. Kuna praegused keelud ei ole tingitud rahvusvahelistest õigusaktidest, 
piiravad nad asjatult liikmesriikide otsustamisruumi nendes valdkondades. Maksuvabastuste 
muutmine vabatahtlikuks võimaldaks liikmesriikidel kulutõhusamal moel täita oma kohustusi 
ELi energia- ja kliimapoliitika osas.

Muudatusettepanek 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt iii
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) seoses CO2-heite maksustamisega 
energiatooted, mida kasutatakse 
tegevuseks, mida reguleeritakse direktiivi 
2003/87/EÜ kohase liidu süsteemiga ja mis 
ei ole sellest välja jäetud.

d) seoses vabatahtliku CO2-heite 
maksustamisega energiatooted, mida 
kasutatakse tegevuseks, mida 
reguleeritakse direktiivi 2003/87/EÜ 
kohase liidu süsteemiga ja mis ei ole sellest 
välja jäetud.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt iii
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Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kuni 31. detsembrini 2020
elektrienergia, mis toodetakse kaldal ja 
vahetult jaotatakse sadamakai ääres
seisvatele laevadele.

e) kuni 31. detsembrini 2023
elektrienergia, mis toodetakse kaldal ja 
vahetult jaotatakse mere- või 
siseveesadamates seisvatele laevadele.

Or. nl

Muudatusettepanek 165
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt iii
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kuni 31. detsembrini 2020
elektrienergia, mis toodetakse kaldal ja 
vahetult jaotatakse sadamakai ääres 
seisvatele laevadele.

e) kuni 31. detsembrini 2023
elektrienergia, mis toodetakse kaldal ja 
vahetult jaotatakse sadamakai ääres 
seisvatele laevadele.

Or. en

Selgitus

Investeeringud kaldal toodetavasse elektrienergiasse on kulukad ning peavad põhinema 
prognoositavatel pikaajalistel arvutustel. Kavandatavat maksuvabastus kuni 2020. aastani ei 
ole seoses sellega piisav ning seetõttu tuleks seda pikendada. 2023. aasta on palju kohasem 
aasta selle esimese etapi maksevabastuse muutmiseks terviklikumaks raamistikuks antud 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 166
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt iii
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kuni 31. detsembrini 2020 
elektrienergia, mis toodetakse kaldal ja 
vahetult jaotatakse sadamakai ääres
seisvatele laevadele.

e) kuni 31. detsembrini 2020 
elektrienergia, mis toodetakse kaldal ja 
vahetult jaotatakse mere- või 
sisemaasadamates seisvatele laevadele.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lõige 2 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

See väljajätmine tuleneb loogiliselt käesoleva artikli lõike 1 punktide b ja c väljajätmisest.

Muudatusettepanek 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lõige 2 jäetakse välja.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga kaotatakse kohmakas menetlus, mille alusel liikmesriigid peavad 
sõlmima teiste liikmesriikidega kahepoolsed kokkulepped, kui nad soovivad ELi-siseses 
transpordis loobuda maksuvabastusest õhusõiduki või laeva kütusena kasutatavate kütustele.
Ükski liikmesriik pole seda menetlust kunagi kasutanud. Tundub asjakohasemana anda 
liikmesriikidele selle direktiiviga võimalus kütuse maksustamiseks.

Muudatusettepanek 169
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Lisatakse artikkel 14a: välja jäetud
„Artikkel 14a
1. Kuni 31. detsembrini 2020 näevad 
liikmesriigid ette CO2-maksu krediidi 
juhtudel, kui energiatooteid kasutavad 
käitised, mis kuuluvad sellistesse 
sektoritesse või allsektoritesse, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht.
2. Maksukrediidi summa vastab 
võrdlusperioodi jooksul energiatoodete 
keskmisele aastasele tarbimisele käitises 
muul kui artikli 7 kohasel eesmärgil, 
väljendatuna gigadžaulides (GJ) ning 
korrutatuna arvuga 0,00561 ja CO2-heite 
maksustamise madalaima tasemega, nagu 
on esitatud I lisa tabelis C. Käesoleva 
lõike esimeses lauses osutatud 
võrdlusperiood on kas 1. jaanuarist 2005 
kuni 31. detsembrini 2008 või 1.
jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 
2010. Maksukrediidi summa ei ületa CO2-
maksu, mida võetakse asjaomasel 
perioodil käitiselt energiatoodete 
kasutamise eest.
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3. Selliste käitiste puhul, mida ei ole 
võrdlusperioodil käitatud, võtavad 
liikmesriigid maksukrediidi taseme 
määramisel aluseks käitise installeeritud 
võimsuse korrutatuna keskmise
võimsuskasutusteguriga, kasutades 
komisjoni otsuse XXX (millega 
määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad 
üleminekueeskirjad direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide 
ühtlustatud eraldamiseks)(*) kohast 
metoodikat.
4. Kui liikmesriik kohaldab CO2-heite 
maksustamise taset, mis ületab käesoleva 
direktiiviga ettenähtud madalaimat taset, 
võib ta lõike 2 kohase maksukrediidi 
summa kindlaksmääramisel võtta arvesse 
CO2-heite maksustamise taset kuni 
siseriikliku tasemeni.
5. Lõigete 1–4 kohaldamisel tähendab 
„sektorid või allsektorid, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht” sektoreid, mis on sellisena 
määratletud direktiivi 2003/87/EÜ artikli 
10a lõike 13 alusel.
___________
(*) ELT L”

Or. en

Selgitus

Reaalselt süsinikdioksiidi lekke ohuga seotud sektorite ja rajatiste piiratud arv ei õigusta seda 
lahendust. Liikmesriigid peaksid riigiabi kaudu kompenseerima energia maksustamisest 
tuleneva tõendatud süsinikdioksiidilekke ohu energiamahukates tööstusharudes.

Muudatusettepanek 170
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 14a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni 31. detsembrini 2020 näevad
liikmesriigid ette CO2-maksu krediidi 
juhtudel, kui energiatooteid kasutavad 
käitised, mis kuuluvad sellistesse 
sektoritesse või allsektoritesse, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht.

1. Liikmesriigid näevad ette CO2-maksu 
krediidi juhtudel, kui energiatooteid 
kasutavad käitised, mis kuuluvad 
sellistesse sektoritesse või allsektoritesse, 
kus on märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht.

Or. de

Muudatusettepanek 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 14a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni 31. detsembrini 2020 näevad 
liikmesriigid ette CO2-maksu krediidi 
juhtudel, kui energiatooteid kasutavad 
käitised, mis kuuluvad sellistesse 
sektoritesse või allsektoritesse, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht.

1. Kuni 31. detsembrini 2020 näevad 
liikmesriigid ette vabatahtliku CO2-maksu 
krediidi juhtudel, kui energiatooteid 
kasutavad käitised, mis kuuluvad 
sellistesse sektoritesse või allsektoritesse, 
kus on märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt -i (uus)
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) lisatakse järgmine punkt:
„b a) kuni 1. jaanuarini 2023 
maanteetranspordiks kasutatavate elektri-
ja hübriidsõidukite laadimiseks kasutatav 
elekter;”

Or. en

Selgitus

Elektri kasutuselevõtt on oluline tegur, mis aitab transpordisektorit säästvaks muuta. Kuna 
nende sõidukite tervikmõju heitkoguste aspektist on tihedalt seotud võrku suunatava elektri 
puhtusega, ei ole nad mitte kõikides liikmesriikides lühemas plaanis tingimata 
keskkonnasõbralikud. Pikemas perspektiivis võimaldavad need väga tõhusad tehnoloogiad 
siiski luua tõeliselt säästvaid transpordisüsteeme.

Muudatusettepanek 173
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt -i a (uus)
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i a) punkt f asendatakse järgmisega:
„f) energiatooted, mida kasutatakse laeva 
mootorikütusena merel ja sisevetes 
sõitmiseks (sh kalastamiseks), välja 
arvatud eraomandis olevatel 
lõbusõidulaevadel, ja laeva pardal 
toodetud elektrienergia;
Käesoleva direktiivi tähenduses tähistab 
mõiste „eraomandis olev lõbusõidulaev” 
laeva, mida kasutab füüsiline või 
juriidiline isik selle omanikuna, 
rentnikuna või muul viisil 
mitteäriotstarbelistel eesmärkidel ja 
eelkõige eesmärkidel, mis ei ole seotud 
reisijate või kaupade veoga ega teenuste 
osutamisega tasu eest või riigiasutuste 
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huvides.”

Or. en

Selgitus

Oleks mõistlik muuta kohustuslikud maksuvabastused lennu- ja meretranspordile 
vabatahtlikuks. Kuna praegused keelud ei ole tingitud rahvusvahelistest õigusaktidest, 
piiravad nad asjatult liikmesriikide manööverdamisruumi nendes valdkondades.
Maksuvabastuste muutmine vabatahtlikuks võimaldaks liikmesriikidel kulutõhusamal moel 
täita oma kohustusi ELi energia- ja kliimapoliitika ees.

Muudatusettepanek 174
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt -i b (uus)
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i b) lisatakse punkt f a:
„ f a) energiatooted, mida kasutatakse 
õhusõiduki kütusena muul eesmärgil kui 
eraviisilistel lõbulendudel;
Käesoleva direktiivi tähenduses tähistab 
mõiste „eraviisiline lõbulend” õhusõiduki 
kasutamist füüsilise või juriidilise isiku 
poolt selle omanikuna, rentijana või muul 
viisil mittekaubanduslikel eesmärkidel ja 
eelkõige eesmärkidel, mis ei ole seotud 
reisijate või kaupade veoga ega teenuste 
osutamisega tasu eest või riigiasutuste 
huvides.”

Or. en

Selgitus

Oleks mõistlik muuta kohustuslikud maksuvabastused lennu- ja meretranspordile 
vabatahtlikuks. Kuna praegused keelud ei ole tingitud rahvusvahelistest õigusaktidest, 
piiravad nad asjatult liikmesriikide manööverdamisruumi nendes valdkondades.
Maksuvabastuste muutmine vabatahtlikuks võimaldaks liikmesriikidel kulutõhusamal moel 
täita oma kohustusi ELi energia- ja kliimapoliitika ees.
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Muudatusettepanek 175
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunktid i ja i a (uus)
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – punktid f, h ja i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) punktid h ja i asendatakse järgmisega: i) punktid f ja h jäetakse välja;
i a) punkt i asendatakse järgmisega:

„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;
i) kuni 1. jaanuarini 2023 mootorikütusena 
kasutatav maagaas ja veeldatud naftagaas;”

„i) kuni 1. jaanuarini 2023 
mootorikütusena kasutatav maagaas ja 
veeldatud naftagaas;”

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel endil peaks olema võimalik kindlaks määrata asjakohased 
maksustamistasemed mere- või õhuliiklusele.

Muudatusettepanek 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt -i (uus)
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Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- i) punkt e asendatakse järgmisega:

„e) energiatooted ja elektrienergia, mida 
kasutatakse kaupade ja reisijate 
vedamiseks raudteel, metrooga, 
trammiga [...] trollibussiga ja 
linnaliinibussiga, eriti kui selleks 
kasutatakse maagaasi;”

Or. es

Muudatusettepanek 177
Olle Ludvigsson

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) kuni 1. jaanuarini 2023 elektrienergia,
maagaas, kivisüsi ja tahkekütused, mida 
kasutatakse 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. en

Selgitus

Erandid praegu kehtivas ulatuses – ilma kütteõli lisamata – tuleks pikemas perspektiivis 
kaotada, et tõhustada stiimuleid energiatõhususe ja -säästmise suurendamiseks. Samal ajal 
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tuleks väikese sissetulekuga kodumajapidamiste ja heategevusorganisatsioonide kulusid 
kompenseerida sotsiaalsete meetmete abil. Erandite kohaldamine vähendab hinnasurvet –
vähendades ilmselgelt stiimuleid hoonete renoveerimiseks ja kaugkütte kasutamiseks – ja 
muudab kodumajapidamised energiatarbimise piiramisel passiivsemaks.

Muudatusettepanek 178
Philippe De Backer

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) kuni 1. jaanuarini 2023 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;

Or. nl

Muudatusettepanek 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kuni 1. jaanuarini 2023 
mootorikütusena kasutatav maagaas ja 
veeldatud naftagaas;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 180
Olle Ludvigsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kuni 1. jaanuarini 2023 mootorikütusena 
kasutatav maagaas ja veeldatud naftagaas;

i) kuni 1. jaanuarini 2023 mootorikütusena 
kasutatav maagaas ja veeldatud naftagaas.
Ajavahemikul 1. jaanuarist 2023 kuni 1.
jaanuarini 2028 võivad liikmesriigid 
kohaldada ühele või mõlemale nimetatud 
kütustest kuni 50% vähendatud 
madalaimat maksustamistaset, juhul kui 
nimetatud kütuseid kasutatavate 
liiklusvahendite osakaal siseriiklikul turul 
jääb alla 10%.

Or. en

Selgitus

Kuigi maagaas ja veeldatud naftagaas ei ole säästvad energialahendused, on neil keskpikas 
perspektiivis oma arvestatav koht energiaallikate valikus. Esiteks tekitavad nad võrreldes 
teiste fossiilsete kütustega vähem CO2 ja NOx heiteid. Teiseks võivad nende taristud – eriti 
maagaasi puhul – hõlbustada taastuvate alternatiivide kasutuselevõttu. Seetõttu tuleks kuni 
2028. aastani lubada kohaldada maksuvähendust kuni 50%, kuid ainult juhul, kui kestab 
madala turuosa ülesehitusfaas.

Muudatusettepanek 181
Alfredo Pallone

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kuni 1. jaanuarini 2023 mootorikütusena i) kuni 1. jaanuarini 2023 mootorikütusena 
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kasutatav maagaas ja veeldatud naftagaas; kasutatav maagaas, biometaan ja veeldatud 
naftagaas, ilma et see piiraks artikli 4 lõike 
3 punkti 2a kohaldamist;

Or. en

Selgitus

Kuna biometaani arendamine on seotud maagaasisõidukite arendamisega, on seetõttu 
lubatud kasutada soodsat maksurežiimi, mis võimaldab metaanitanklate taristu rajamist.
Naftal põhinevatele kütustele alternatiivi pakkuva metaani muude süsivesinike (NMHC), 
tahkete osakeste ja NOx heited on väga väikesed, mis parandab linnade õhukvaliteeti ning 
vähendab müra ja CO2 heiteid. Nn läbivaatamisklausel on sobiv seadusandlik vahend 
alternatiivse kütuse maksusoodustuste säilitamise vajaduse hindamiseks.

Muudatusettepanek 182
Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kuni 1. jaanuarini 2023
mootorikütusena kasutatav maagaas ja 
veeldatud naftagaas;

i) mootorikütusena kasutatav maagaas ja 
veeldatud naftagaas, sealhulgas erandina 
käesoleva direktiivi artikli 4 lõikest 3;

Or. it

Selgitus

La proposta di direttiva prevede notevoli aumenti delle aliquote di accisa applicate ai 
carburanti gassosi, GPL e metano per auto. La parificazione dei loro prezzi al consumo ai 
combustibili tradizionali determinerebbe la loro "scomparsa", perciò gli Stati membri 
dovrebbero poter applicare una tassazione più favorevole rispetto ai prodotti energetici 
tradizionali. La previsione di un periodo di transizione non é efficace nell’evitare il paventato 
crollo del mercato dei carburanti gassosi poiché, l'elevato aumento dei loro prezzi al 
consumo,scoraggerebbe consumi e investimenti.

Muudatusettepanek 183
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kuni 1. jaanuarini 2023 mootorikütusena 
kasutatav maagaas ja veeldatud naftagaas;

i) kuni 1. jaanuarini 2023 mootorikütusena 
kasutatav maagaas, biogaas ja veeldatud 
naftagaas;

Or. de

Muudatusettepanek 184
Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) lisatakse järgmine punkt:

„l a) kütteainena kasutatav veeldatud 
naftagaas, sealhulgas erandina artikli 4 
lõikest 3;”

Or. it

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema võimalus kohaldada kütteainena kasutatava veeldatud naftagaasi 
osas erandeid nii madalaimast sätestatud aktsiisitasemest kui ka maksustamise neutraalsuse 
põhimõttest, mis kehtestatakse direktiivi ettepaneku uue artikli 4 lõikega 3. Selliste erandite 
tegemine on õigustatud nii keskkondlikust kui ka sotsiaalsest aspektist, eeldades et veeldatud 
naftagaas võimaldab katta äärealadel elavate inimeste esmase energiatarbe.

Muudatusettepanek 185
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt ii
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Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) lisatakse järgmine lõik: välja jäetud
„Punkte a-e ja g kohaldatakse üksnes 
energiatarbimise üldise maksustamise 
suhtes.”

Or. lv

Muudatusettepanek 186
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkte a-e ja g kohaldatakse üksnes 
energiatarbimise üldise maksustamise 
suhtes.

Punkte a-e, g ja i kohaldatakse üksnes 
energiatarbimise üldise maksustamise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Kõigi kodumajapidamiste maksust vabastamine ei ajendaks energiat säästma ning pärsiks 
ühtlasi tõhusamate kaugküttelahenduste väljatöötamist, moonutades seega ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi. Energia maksustamisest saadavat tulu tuleks kasutada vaesemate 
ühiskonnarühmade toetamiseks ja energiasäästmise meetmete edendamiseks.

Muudatusettepanek 187
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkte a-e ja g kohaldatakse üksnes 
energiatarbimise üldise maksustamise 
suhtes.

Punkte a, b, d, e ja g kohaldatakse üksnes 
energiatarbimise üldise maksustamise 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkte a-e ja g kohaldatakse üksnes 
energiatarbimise üldise maksustamise 
suhtes.

Punkte a, b, e ja g kohaldatakse üksnes 
energiatarbimise üldise maksustamise 
suhtes.

Or. de

Selgitus

Kui maksustada energiatooteid ja elektrienergiat, mida kasutatakse soojus- ja elektrienergia 
koostootmiseks, ning sellise koostootmise käigus toodetud elektrienergiat, muudab see nende 
rajatiste kasutamise mitmetel juhtudel mitterentaabliks, mille tulemusena loobutakse 
koostootmisest. Soojuse ja elektri koostootmisega kasutatakse samade CO2 heitkoguste puhul 
rohkem energiat. Koostootmisest loobumine suurendaks seega CO2 heitkoguseid ning töötaks 
vastu direktiivi eesmärgile. Seetõttu tuleks ette näha võimalik CO2-heite maksuvabastus või -
vähendamine.

Muudatusettepanek 189
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

b) lõige 3 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„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”

Or. en

Selgitus

Selleks, et olukord oleks õiglane teiste äritegevuste suhtes, millele kohalduvad energia 
maksustamise sätted, ning et ajendada eespool nimetatud tegevustes CO2-heidet ja 
energiatarbimist vähendama, ei tohiks neile anda vabastust.

Muudatusettepanek 190
Ivo Strejček

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 

3. Liikmesriigid võivad kohaldada 
energiatarbimise üldise maksustamise kuni 
nullini vähendatud taset põllumajanduses, 
aianduses, kalakasvatuses või metsanduses 
kasutatavate energiatoodete ja 
elektrienergia suhtes.
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alammäärade järgimise korral

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama kohaldada null-maksustamistaset põllumajanduses, aianduses, 
kalakasvatuses või metsanduses kasutatavate energiatoodete ja elektrienergia suhtes.

Muudatusettepanek 191
Olle Ludvigsson

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 samaväärne 
määraga, mis oleks saavutatud liidu 
standardsete alammäärade järgimise korral.
Energiatõhususe suurendamise protsess 
toimub riiklike ametiasutuste range 
järelevalve all. Hüvitise saajaid, kes ei 
saavuta oodatavat tõhususe tõusu, 
maksustatakse energia tarbimisel sellisel 
tasemel, mis vastab rikkumise ulatusele.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe suurendamise protseduur tuleb muuta rangeks ja üksikasjalikuks, et 
saavutatud tulemused oleksid tegelikud. Enammakstud maksusummasid tuleks tagastada 
ainult tõestatud energiatõhususe parandamise puhul. Selleks on vaja selgeid ja tugevaid 
riiklikke raamistikke.
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Muudatusettepanek 192
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 1. jaanuarini 2020 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.

Kuni 1. jaanuarini 2020 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, 
või, mootorikütuste puhul, eeldusel, et 
nende turuosa ei ületa 5%:

*NB: komisjoni ettepanekus ekslikult 
kasutatud numeratsiooni (1).

Or. de

Muudatusettepanek 193
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13a* – alapunkt a
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 16 – lõige 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 

1. 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 
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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.

kontrollitakse, käesoleva direktiivi artiklis 
2 osutatud maksustatavate toodete puhul, 
kui sellised tooted koosnevad või 
sisaldavad vähemalt ühte järgmistest 
toodetest ning

a) 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, 
ning
b) biomassist valmistatud toodete puhul, 
mis ei ole biokütused ja vedelad 
biokütused, vastavad sellised tooted 
säästlikkuse kriteeriumidele, mis 
sätestatakse kõnealuse direktiivi artikli 
lõigus 4 a, kohe kui need kriteeriumid on 
kinnitatud:

*NB: komisjoni ettepanekus ekslikult 
kasutatud numeratsiooni (1).

Or. en

Selgitus

Säästlikkuse kriteeriume ei tuleks kohaldada ainult biokütuste ja vedelate biokütuste, vaid ka 
biomassil põhinevate kütuste suhtes. Nagu komisjoni ettepanekus on välja toodud, ei tuleks 
eeliskohtlemist kasutada järjepidevalt kütuste puhul, mis on valmistatud mittesäästlikust 
tahkest biomassist. Kuna tahkest biomassist valmistatud kütuste ja biokütuste / vedelate 
biokütuste säästlikkuse aspektid on teatud määral erinevad, tuleb tahkele biomassile 
kehtestada erikriteeriumid ja neid käesoleva direktiivi raames rakendada.

Muudatusettepanek 194
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13a* – alapunkt a – alapunkt i
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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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. Kuni 1. jaanuarini 2020 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.

Biometaani energiasisaldus mahuühiku 
kohta on sama mis maagaasil. Kuna 
biometaani juhtimine maagaasivõrku 
aitab suurendada taastuvate 
energiaallikate osakaalu, vabastatakse 
biometaan maksustamisest CO2 ja 
energiasisalduse osas, tingimusel, et gaasi 
toodetakse kooskõlas säästlikkuse 
kriteeriumidega.

*NB: komisjoni ettepanekus ekslikult 
kasutatud numeratsiooni (1).

Or. en

Selgitus

Biometaan on üks peamisi kütuseliike, mille abil loodetakse 2020. aastaks saavutada 
kohustuslik eesmärk, mille kohaselt biokütus peaks moodustama 10% transpordisektoris 
kasutatavatest kütustest. Ühesuguse molekulaarse struktuuri tõttu on maagaasi ja biometaani 
võimalik kasutada ilma segamispiiranguteta. Maagaas ja biometaan kujutavad endast 
naftapõhiste kütuste ainsat alternatiivi, mille puhul heitkogused on väiksemad. Seetõttu tuleb 
biometaan CO2 ja energiaga seotud maksukoormusest vabastada. Maagaasivõrku juhitud 
biometaani osa lahutatakse maagaasiga seotud maksude kogusummast.

Muudatusettepanek 195
Corien Wortmann-Kool
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eeldusel et käesolevas direktiivis 
sätestatud madalaimaid 
maksustamistasemeid järgitakse 
keskmiselt iga ettevõtte puhul, võivad
liikmesriigid kohaldada maksuvähendust 
energiatarbimise üldisest maksustamisest 
selliste energiatoodete suhtes, mida 
kasutatakse kütmiseks või artikli 8 lõike 2 
punktides b ja c nimetatud eesmärkidel, 
ning elektrienergia suhtes järgmistel 
juhtudel:

1. Liikmesriigid võivad kohaldada 
maksuvähendust energiatarbimise üldisest 
maksustamisest selliste energiatoodete 
suhtes, mida kasutatakse kütmiseks või 
artikli 8 lõike 2 punktides b ja c nimetatud 
eesmärkidel, ning elektrienergia suhtes 
järgmistel juhtudel:

Or. en

Muudatusettepanek 196
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eeldusel et käesolevas direktiivis 
sätestatud madalaimaid 
maksustamistasemeid järgitakse 
keskmiselt iga ettevõtte puhul, võivad
liikmesriigid kohaldada CO2-heite 
maksustamise puhul maksuvähendust 
selliste energiatoodete suhtes, mida 
kasutatakse kütmiseks või artikli 8 lõike 2 
punktides b ja c nimetatud eesmärkidel, kui 
artiklis 11 osutatud majandusüksustega või 
selliste üksuste ühendustega on sõlmitud 
lepingud või kui rakendatakse 
kaubeldavate lubade süsteemi või muud 
samalaadset korraldust, tingimusel et 
sellega kaasneb CO2-heite vähenemine.

2. Liikmesriigid võivad kohaldada CO2-
heite maksustamise puhul maksuvähendust 
selliste energiatoodete suhtes, mida 
kasutatakse kütmiseks või artikli 8 lõike 2 
punktides b ja c nimetatud eesmärkidel, kui 
artiklis 11 osutatud majandusüksustega või 
selliste üksuste ühendustega on sõlmitud 
lepingud või kui rakendatakse 
kaubeldavate lubade süsteemi või muud 
samalaadset tulemuslikku korraldust, 
tingimusel et sellega kaasneb CO2-heite 
vähenemine.
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Muudatusettepanek 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eeldusel et käesolevas direktiivis 
sätestatud madalaimaid 
maksustamistasemeid järgitakse keskmiselt 
iga ettevõtte puhul, võivad liikmesriigid 
kohaldada CO2-heite maksustamise puhul 
maksuvähendust selliste energiatoodete 
suhtes, mida kasutatakse kütmiseks või 
artikli 8 lõike 2 punktides b ja c nimetatud 
eesmärkidel, kui artiklis 11 osutatud 
majandusüksustega või selliste üksuste 
ühendustega on sõlmitud lepingud või kui 
rakendatakse kaubeldavate lubade süsteemi 
või muud samalaadset korraldust, 
tingimusel et sellega kaasneb CO2-heite 
vähenemine.

2. Eeldusel et käesolevas direktiivis 
sätestatud madalaimaid 
maksustamistasemeid järgitakse keskmiselt 
iga ettevõtte puhul, võivad liikmesriigid 
kohaldada vabatahtliku CO2-heite 
maksustamise puhul maksuvähendust 
selliste energiatoodete suhtes, mida 
kasutatakse kütmiseks või artikli 8 lõike 2 
punktides b ja c nimetatud eesmärkidel, kui 
artiklis 11 osutatud majandusüksustega või 
selliste üksuste ühendustega on sõlmitud 
lepingud või kui rakendatakse 
kaubeldavate lubade süsteemi või muud 
samalaadset korraldust, tingimusel et 
sellega kaasneb CO2-heite vähenemine.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, 
Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia ja 
Slovakkia võivad artiklites 8 ja 9 osutatud 
kasutuste puhul kohaldada 

välja jäetud
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üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 
2021, et kehtestada CO2-heite 
maksustamine. Kui liit otsustab 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
2020. aastaks rohkem kui 20 % võrreldes 
1990. aasta tasemetega, uurib komisjon 
kõnealuste üleminekuperioodide 
kohaldamist ja esitab vajaduse korral 
ettepaneku nende lühendamiseks ja/või I 
lisas esitatud CO2-heite maksustamise 
madalaimate tasemete muutmiseks.”

Or. en

Muudatusettepanek 199
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, 
Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia ja 
Slovakkia võivad artiklites 8 ja 9 osutatud 
kasutuste puhul kohaldada 
üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 2021, 
et kehtestada CO2-heite maksustamine. Kui 
liit otsustab vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet 2020. aastaks rohkem kui 20% 
võrreldes 1990. aasta tasemetega, uurib 
komisjon kõnealuste üleminekuperioodide 
kohaldamist ja esitab vajaduse korral
ettepaneku nende lühendamiseks ja/või I 
lisas esitatud CO2-heite maksustamise 
madalaimate tasemete muutmiseks.

5. Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, 
Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia ja 
Slovakkia võivad artiklites 8 ja 9 osutatud 
kasutuste puhul kohaldada 
üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 2021, 
et kehtestada CO2-heite maksustamine. Kui 
liit otsustab vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet 2020. aastaks rohkem kui 20% 
võrreldes 1990. aasta tasemetega, uurib 
komisjon kõnealuste üleminekuperioodide 
kohaldamist ja esitab ettepaneku nende 
lühendamiseks ja/või I lisas esitatud CO2-
heite maksustamise madalaimate tasemete 
muutmiseks.

Or. en

Selgitus

Kui kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärki suurendatakse, tuleb nimetatud perioode 
vaadelda uuest vaatekohast. Sellisel juhul peaksid liikmesriigid, kes esialgu said vabastuse, 
vähemalt teatud määral ühistest heite vähendamise pingutustest osa võtma.
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Muudatusettepanek 200
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 21 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lisatakse järgmine lõige:
„6 a. Hiljemalt kahe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist esitab 
komisjon täieliku või osalise 
süsteemivahetuse teostatavust ja 
oodatavat mõju käsitleva aruande seoses 
üleminekuga maksustamissüsteemile, kus 
transpordikütuseid maksustatakse 
praeguse riiklikult ostetud koguse asemel 
liikmesriikide territooriumil tegelikult 
kasutatud kütusekoguse järgi. Kui 
võimalik, peaksid aruande esitamisele 
järgnema asjakohased seadusandlikud 
ettepanekud.”

Or. en

Selgitus

Maksudest kõrvalehoidmise eesmärgiga nn tankimisturism maanteede kaubaveos ning kütuse 
„tankerdamine” kaubanduslikus lennutegevuses moonutavad siseturgu ja muudavad teatud 
liikmesriikide jaoks teistest riikidest kõrgemate maksumäärade kohaldamise põhjendamatult 
ebasoodsaks. Põhja-Ameerika IFTA mudel näitab, et neid probleeme on võimalik mõistlikult 
lahendada, maksustades kasutatud kütust – mitte müüdud kütust – iga administratiivse üksuse 
(liikmesriigi) territooriumil.

Muudatusettepanek 201
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 29 – lõige 1
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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 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta ja vajaduse korral 
ettepaneku selle muutmiseks. Selleks, et 
reguleerida makse suurust CO2-heite 
tonni kohta, antakse komisjonile volitused 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290.

Or. en

Selgitus

Liiga tülikas oleks CO2 maksumuse reguleerimiseks hakata direktiivi muutma.

Muudatusettepanek 202
Olle Ludvigsson

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.

Or. en

Selgitus

Arvestades kiireid tehnoloogilisi ja poliitilisi arenguid selles valdkonnas, peaks komisjon 
direktiivi ajakohastamiseks esitama aruandeid tihedamini kui iga viie aasta tagant. Aruanne 
tuleks esitada ka parlamendile.
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Muudatusettepanek 203
Philippe De Backer

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 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
kohta ja vajaduse korral ettepaneku selle 
muutmiseks.

Or. nl

Muudatusettepanek 204
Rovana Plumb

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.

Or. en

Selgitus

Kiirendamaks tehnoloogilisi ja poliitilisi arenguid selles valdkonnas, peaks komisjon 
direktiivi ajakohastamiseks esitama aruandeid tihedamini kui iga viie aasta tagant. Aruanne 
tuleks esitada ka parlamendile.
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Muudatusettepanek 205
Bernd Lange

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 viie 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

Muudatusettepanek 206
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni aruandes analüüsitakse muu 
hulgas CO2-heite maksustamise 
madalaimat taset, innovatsiooni ja 
tehnoloogiliste lahenduste mõju, eriti 
seoses energiatõhususega ja elektrienergia 
kasutamisega transpordisektoris, ning 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
maksuvabastuste ja -vähenduste 
põhjendatust, sealhulgas õhusõiduki või 
laeva kütusena kasutatavate kütuste puhul.
Aruandes võetakse arvesse siseturu 
nõuetekohast toimimist, madalaimate 
maksustamistasemete tegelikku väärtust ja 
aluslepingu üldeesmärke.

Komisjoni aruandes analüüsitakse muu 
hulgas CO2-heite maksustamise 
madalaimat taset, innovatsiooni ja 
tehnoloogiliste lahenduste mõju, eriti 
seoses energiatõhususega, mõjuga 
muudele kahjulikele või potentsiaalselt 
kahjulikele heidetele peale CO2-heite ja 
elektrienergia kasutamisega 
transpordisektoris, ning käesoleva 
direktiiviga ette nähtud maksuvabastuste ja 
-vähenduste põhjendatust, sealhulgas 
õhusõiduki või laeva kütusena kasutatavate 
kütuste puhul. Aruandes võetakse arvesse 
siseturu nõuetekohast toimimist, 
madalaimate maksustamistasemete 
tegelikku väärtust ja aluslepingu 
üldeesmärke.
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Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi muutmise käigus tuleks arvesse võtta ka probleeme muude heidetega 
peale CO2 - näiteks NOx heidetega. On tähtis aktiivsemalt uurida ja käsitleda mootorikütuste 
ja kütteainete keskkonnamõju laiemalt.

Muudatusettepanek 207
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni aruandes analüüsitakse muu 
hulgas CO2-heite maksustamise 
madalaimat taset, innovatsiooni ja 
tehnoloogiliste lahenduste mõju, eriti 
seoses energiatõhususega ja elektrienergia 
kasutamisega transpordisektoris, ning 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
maksuvabastuste ja -vähenduste 
põhjendatust, sealhulgas õhusõiduki või 
laeva kütusena kasutatavate kütuste puhul.
Aruandes võetakse arvesse siseturu 
nõuetekohast toimimist, madalaimate 
maksustamistasemete tegelikku väärtust ja 
aluslepingu üldeesmärke.

Komisjoni aruandes analüüsitakse muu 
hulgas CO2-heite maksustamise 
madalaimat taset, innovatsiooni ja 
tehnoloogiliste lahenduste mõju, eriti 
seoses energiatõhususega ja elektrienergia 
kasutamisega transpordisektoris, ning 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
maksuvabastuste ja -vähenduste 
põhjendatust, sealhulgas õhusõiduki või 
laeva kütusena kasutatavate kütuste puhul.
Lisaks uuritakse komisjoni aruandes 
seda, kas lisaks CO2-heitele tuleks 
rahvatervise kaitseks arvesse võtta ka 
muude kahjulike gaaside heiteid.
Aruandes võetakse arvesse siseturu 
nõuetekohast toimimist, madalaimate 
maksustamistasemete tegelikku väärtust ja 
aluslepingu üldeesmärke.

Or. nl

Muudatusettepanek 208
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 21
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Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni aruandes analüüsitakse muu 
hulgas CO2-heite maksustamise 
madalaimat taset, innovatsiooni ja 
tehnoloogiliste lahenduste mõju, eriti 
seoses energiatõhususega ja elektrienergia 
kasutamisega transpordisektoris, ning 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
maksuvabastuste ja -vähenduste 
põhjendatust, sealhulgas õhusõiduki või 
laeva kütusena kasutatavate kütuste puhul.

Komisjoni aruandes analüüsitakse muu 
hulgas CO2-heite maksustamise 
madalaimat taset, innovatsiooni ja 
tehnoloogiliste lahenduste mõju, eriti 
seoses energiatõhususega ja elektrienergia 
kasutamisega transpordisektoris, ning 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
maksuvabastuste ja -vähenduste 
põhjendatust, sealhulgas õhusõiduki või 
laeva kütusena kasutatavate kütuste puhul.
Aruandes uuritakse ka mõju, mida 
avaldab tööstuspoliitika prioriteetide 
kindlaks määramine Euroopa 
autotööstuses seoses puhaste ja 
energiatõhusate 
tavasisepõlemismootoritega ja ELi 
süsinikdioksiidi vähendamise 
eesmärkidega autosektoris.

Aruandes võetakse arvesse siseturu 
nõuetekohast toimimist, madalaimate 
maksustamistasemete tegelikku väärtust ja 
aluslepingu üldeesmärke.

Aruandes võetakse arvesse siseturu 
nõuetekohast toimimist, madalaimate 
maksustamistasemete tegelikku väärtust ja 
aluslepingu üldeesmärke.

Or. de

Muudatusettepanek 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni aruandes analüüsitakse muu 
hulgas CO2-heite maksustamise 
madalaimat taset, innovatsiooni ja 
tehnoloogiliste lahenduste mõju, eriti 
seoses energiatõhususega ja elektrienergia 
kasutamisega transpordisektoris, ning

Komisjoni aruandes analüüsitakse muu 
hulgas CO2-heite maksustamise 
madalaimat taset, innovatsiooni ja 
tehnoloogiliste lahenduste mõju, eriti 
seoses energiatõhususega ja elektrienergia 
kasutamisega transpordisektoris, ning 
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käesoleva direktiiviga ette nähtud
maksuvabastuste ja -vähenduste 
põhjendatust, sealhulgas õhusõiduki või 
laeva kütusena kasutatavate kütuste 
puhul. Aruandes võetakse arvesse siseturu 
nõuetekohast toimimist, madalaimate 
maksustamistasemete tegelikku väärtust ja 
aluslepingu üldeesmärke.

maksuvabastuste ja -vähenduste 
põhjendatust. See aruanne sisaldab ka 
ülevaadet olemasolevatest 
maksustamissätetest kahepoolsetes 
lennunduslepingutes. Aruandes võetakse 
arvesse siseturu nõuetekohast toimimist, 
madalaimate maksustamistasemete 
tegelikku väärtust ja aluslepingu 
üldeesmärke.

Or. en

Selgitus

Tehes ettepaneku esitada aruanne maksuvabastuste põhjendatuse kohta õhusõiduki ja laeva 
kütusena kasutatavate kütuste puhul, tunnistab komisjon kaudselt, et need on 
problemaatilised, kuid lükkab küsimuse lahendamise edasi. Kuid kui EL soovib, et tema 
eesmärk muuta ELi transpordisüsteem säästvaks süsteemiks säilitaks oma usaldusväärsuse, 
tuleb see küsimus lahendada kohe. Selle eesmärgi saavutamisel on vajalikuks eeltingimuseks, 
et hinnad oleksid õiged.

Muudatusettepanek 210
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 nendest sektoritest või 
allsektoritest, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, vaadatakse igal 
juhul korrapäraselt läbi, võttes eelkõige 
arvesse tõendite kättesaadavust.

Or. en

Selgitus

Kuna tegelikult mõjutab süsinikdioksiidi leke piiratud arvu sektoreid ja käitisi, ei ole erisätete 
kehtestamine põhjendatud, kuid loendit tuleks siiski pidada. Siis saaksid liikmesriigid energia 
maksustamise kaudu riigiabiga kompenseerida energiamahukatele tööstusharudele igasuguse 
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esineva süsinikdioksiidi lekke ohu.

Muudatusettepanek 211
Bernd Lange

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, võttes eelkõige arvesse tõendite 
kättesaadavust. Komisjoni aruandes 
uuritakse ka riiklikke rakendustingimusi, 
kindlustamaks et need on selged, 
läbipaistvad ja üheselt mõistetavad kõigi 
tarbijate jaoks.
Ühtlasi esitab komisjon 1. jaanuariks 
2016 täiendava ettepaneku autode 
soetamismaksude, registreerimismaksude 
ja aastamaksude ühtlustamiseks ja 
muutmiseks, nii et need põhineksid 
üksnes auto süsinikdioksiidiheitel.

Or. de

Muudatusettepanek 212
Alfredo Pallone

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab 2023. aastaks nõukogule 
hinnangu käesoleva direktiivi sätete 
rakendamise kohta seoses 
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maanteetranspordis kasutatava maagaasi 
puhul kohaldatava maksustamistasemega 
ning ettepaneku selle muutmiseks.
Hinnangus käsitletakse muu hulgas 
maagaasi ja biometaani kättesaadavuse 
suurendamist, tanklate võrgustiku 
laiendamist ELis, maagaasil töötavate 
sõidukite turuosa ELis, biometaani 
sõidukikütusena kasutamisega seotud 
innovatsiooni ja tehnoloogilist arengut 
ning madalaima maksustamistaseme 
reaalset väärtust.

Or. en

Selgitus

Nn läbivaatamisklausel on õige vahend alternatiivse kütuse puhul maksusoodustuste 
säilitamise vajaduse hindamiseks, võttes arvesse ka gaasikütuste tootmist taastuvatest 
energiaallikatest. Kuna biometaani arendamine on seotud maagaasisõidukite arendamisega, 
vajatakse keskmises perspektiivis soodsat maksurežiimi. Maagaasil või biometaanil töötavate 
mootorite saasteainete heitkogused on väga väikesed, samas vähenevad oluliselt ka müratase 
ning CO2 heitkogused, võrreldes diisel- ja bensiinimootoritega.

Muudatusettepanek 213
Gianluca Susta

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab 2023. aastaks nõukogule 
ja Euroopa Parlamendile hinnangu 
käesoleva direktiivi sätete rakendamise 
kohta seoses maanteetranspordis 
kasutatava maagaasi puhul kohaldatava 
maksustamistasemega ning ettepaneku 
selle muutmiseks. Hinnangus käsitletakse 
muu hulgas maagaasi ja biometaani 
kättesaadavuse suurenemist, tanklate 
võrgustiku laiendamist Euroopas, 
maagaasil töötavate sõidukite turuosa 
ELis, biometaani sõidukikütusena 
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kasutamisega seotud innovatsiooni ja 
tehnoloogilist arengut ning madalaima 
maksustamistaseme reaalset väärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – tabel A – veerg 4 – rida 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8,8 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Selgitus

Üldise energiatarbimise madalaim maksustamistase gaasiõli puhul peaks jääma 2013. aasta 
tasemele. Gaasiõli on transpordisektori jaoks oluline ja seetõttu peaks selle hind jääma 
konkurentsivõimeliseks.

Muudatusettepanek 215
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – tabel A – veerg 5 – rida 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9,6 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Selgitus

Üldise energiatarbimise madalaim maksustamistase gaasiõli puhul peaks jääma 2013. aasta 
tasemele. Gaasiõli on transpordisektori jaoks oluline ja seetõttu peaks selle hind jääma 
konkurentsivõimeliseks.
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Muudatusettepanek 216
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – tabel A – rida 4

Komisjoni ettepanek

Veeldatud 
naftagaas

CN-koodid 2711 
12 11 kuni 2711 
19 00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ

Muudatusettepanek

Veeldatud 
naftagaas

CN-koodid 2711 
12 11 kuni 2711 
19 00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ

Or. it

Selgitus

Direktiivi ettepanekus kehtestatud maksustamistasemed 2015. ja 2018. aastaks põhjustaksid 
veeldatud naftagaasi järk-järgulise kuid vältimatu taandumise mootorikütuste turult ja 
asendumise tavakütustega, mis avaldaks kahjulikku mõju keskkonnale, ühiskonnale ja
tööstusele. Muudatusettepanekus on toodud hinnatõus, mis on küll endiselt märkimisväärne, 
kuid turgudel oleks sellega lihtsam toime tulla.

Muudatusettepanek 217
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – tabel A – rida 5 a (uus)

Muudatusettepanek

Kaubanduslikul 
eesmärgil 
mootorikütusena 
kasutatav gaasiõli

20 EUR/t 
CO2

8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ
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Or. en

Muudatusettepanek 218
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – tabel D – rida 1 a (uus)

Muudatusettepanek

Tehinguteks kasutatav 
elektrienergia

– alates 1. jaanuarist 2013 – 8,2 EUR/GJ

– alates 1. jaanuarist 2015 – 8,8 EUR/GJ

– alates 1. jaanuarist 2018 – 9,6 EUR/GJ

Or. de


