
PR\879700ET.doc PE473.839v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Majandus- ja rahanduskomisjon

2011/0092(CNS)

13.10.2011

*
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 
2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamise ühenduse raamistik)
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Astrid Lulling



PE473.839v01-00 2/21 PR\879700ET.doc

ET

PR_CNS_art55am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 
2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamise ühenduse raamistik)
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2011)0169),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0105/2011),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ja põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Nii laiahaardelise ja olulise teema 
puhul nagu energia maksustamine 
Euroopa Liidus ei saa piirduda ainult 
kliima- ja energiapoliitikast tingitud 
kohustuste arvessevõtmisega, hoolimata 
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nende olulisusest. Euroopa Liidu jaoks on 
nii energiapoliitika kui ka tööstuspoliitika 
eesmärgid ühtviisi üliolulised.

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tuleb tagada, et siseturg toimib
jätkuvalt nõuetekohaselt, arvestades 
Euroopa Nõukogu eesistujariigi 8.–9. 
märtsi 2007. aasta ja 11.–12. detsembri 
2008. aasta järeldustes heaks kiidetud uusi 
nõudeid, mis hõlmavad kliimamuutuste 
mõju piiramist, taastuvate energiaallikate 
kasutamist ja energiasäästu. 

(2) Tuleb tagada, et siseturg toimib 
nõuetekohaselt, arvestades Euroopa 
Nõukogu eesistujariigi 8.–9. märtsi 2007. 
aasta ja 11.–12. detsembri 2008. aasta 
järeldustes heaks kiidetud uusi nõudeid, 
mis hõlmavad kliimamuutuste mõju 
piiramist, taastuvate energiaallikate 
kasutamist ja energiasäästu.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Biokütuste järkjärguline 
turuleviimine on olemasoleva 
õigusraamistiku ja eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta)1 ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiivi 2009/30/EÜ (millega 
muudetakse direktiivi 98/70/EÜ seoses 
bensiini, diislikütuse ja gaasiõli 
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spetsifikatsioonidega ja kehtestatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
järelevalve ja vähendamise mehhanism 
ning millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 1999/32/EÜ seoses 
siseveelaevades kasutatava kütuse 
spetsifikatsioonidega ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ)2 

rakendamise loomulik tulemus. Praktikas 
ette tulnud arvukate takistuste tõttu 
siseturul on liikmesriikidel kalduvus oma 
riiklikku turgu kaitsta, seega tuleks 
takistused kõrvaldada tõenäoliselt 
nimetatud direktiivide läbivaatamise 
raames.
____________
¹ ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.
2 ELT L 140, 5.6.2009, lk 88.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Liikmesriikidele praegu esitatavate 
nõuete tõttu ei ole asjakohane neile 
kehtestada biokütuste puhul täiendavat 
soodsamat maksustamist. Piisab, kui 
igaüks neist saab selle kasutamise üle 
otsustada.

Or. fr



PE473.839v01-00 8/21 PR\879700ET.doc

ET

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 

(6) Selguse mõttes ja mitmeti 
tõlgendamise vältimiseks on äärmiselt 
oluline, et CO2 kontrollheitekoefitsiendid 
ja energiatoodete kütteväärtus määrataks 
kindlaks direktiivi 2003/96/EÜ uues lisas. 
Tuleks kehtestada täpsed väärtused, mida 
saab eri energiatoodete puhul võrrelda.
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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. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Praegune mootorikütuste 
maksustamise süsteem, mis põhineb CN-
viitekoodile vastaval mahul ja 
maksumääral ega sõltu võimaliku segu 
koostisest, on ennast õigustanud, kuna see 
tagab siseturu tõrgeteta toimimise.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni pakutud süsteemis ei arvestata siseturu teatavaid aspekte, eelkõige olukorda, kui 
ühe liikmesriigi ettevõtja teeb kütusesegusid teise liikmesriigi ettevõtja jaoks.
Praegu ei ole mehhanismi, mis võimaldaks kindlaks määrata ja kontrollida segudes sisalduva 
biokütuse täpset taset, eelkõige piiriülese liikumise korral.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 

välja jäetud
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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.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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, 
tuleks saastekvootide turuhinda hoolikalt 
jälgida direktiivi korrapärase hindamise 
käigus; see on komisjoni ülesanne.
Energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimad tasemed tuleks korrapäraselt
läbi vaadata nende tegeliku väärtuse
muutumise arvessevõtmiseks, et säilitada 
määrade ühtlustamise praegune tase;

Or. fr
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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) Madala sissetulekuga
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.

Or. de

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 pikas 
perspektiivis põhjendatud soodustused, 
mida antakse energiatarbimise üldise 
maksustamise madalaimate tasemete 
alandamise kujul, ega võimalus vabastada 
kõnealused energiatooted maksustamisest; 
arvestades ühelt poolt vajadust suurendada 
taastuvate energiaallikate turuosa ja teiselt 
poolt vajadust säilitada teatavate 
alternatiivsete kütuste suhtes kehtivad 
soodustused võrreldes tavaliste kütustega,
et võimaldada neil suurendada oma 
turuosa, on asjakohane kohandada 
maksustamise madalamaid tasemeid järk-
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järgult.

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

CO2-heite maksustamisel oleks liidus ulatuslik keskkonna- ja maksupoliitiline mõju. Seetõttu 
peaks aruandluskohustus hõlmama ka parlamenti. Maksustamisega saab protsesse suunata 
üksnes siis, kui lühendada aruandlusperioode.

Muudatusettepanek 12

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

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

2. Liikmesriigid eristavad madalaimat 
CO2-heite maksu ja madalaimat 
energiatarbimise maksu.

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 mootorikütuse 
kontrollheitekoefitsienti.

CO2-maks arvutatakse EUR/t CO2-heite 
kohta, võttes aluseks käesoleva direktiivi
II lisas esitatud kontrollheitekoefitsiendid. 
Käesoleva direktiivi lisas 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. fr
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Selgitus

Selguse mõttes ja mitmeti tõlgendamise vältimiseks on äärmiselt oluline määrata direktiivi 
uues lisas kindlaks CO2 kontrollheitekoefitsiendid ja energiatoodete kütteväärtus. Tuleks 
kehtestada täpsed väärtused, mida saab eri energiatoodete puhul võrrelda.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 
vedelad biokütused ei vasta kõnealustele 
kriteeriumidele, kohaldavad liikmesriigid 
käesolevas direktiivis ettenähtud 
madalaimate maksustamistasemetega 
hõlmatud samaväärse kütteaine või 
mootorikütuse kontrollväärtusi.

Üldist energiatarbimise maksu arvutatakse 
EUR/GJ, võttes aluseks käesoleva 
direktiivi 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 
vedelad biokütused ei vasta kõnealustele 
kriteeriumidele, kohaldavad liikmesriigid 
käesolevas direktiivis ettenähtud 
madalaimate maksustamistasemetega 
hõlmatud samaväärse kütteaine või 
mootorikütuse kontrollväärtusi.

Or. fr

Selgitus

Selguse mõttes ja mitmeti tõlgendamise vältimiseks on äärmiselt oluline määrata direktiivi 
uues lisas kindlaks CO2 kontrollheitekoefitsiendid ja energiatoodete kütteväärtus. Tuleks 
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kehtestada täpsed väärtused, mida saab eri energiatoodete puhul võrrelda.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui direktiiv 2006/32/EÜ, otsus 
2007/589/EÜ või direktiiv 2009/28/EÜ ei 
sisalda vastava toote heitekoefitsienti 
ja/või alumist kütteväärtust, osutavad 
liikmesriigid olemasolevale asjakohasele 
teabele toote heitekoefitsiendi ja/või 
alumise kütteväärtuse kohta.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selguse mõttes ja mitmeti tõlgendamise vältimiseks on äärmiselt oluline määrata direktiivi 
uues lisas kindlaks CO2 kontrollheitekoefitsiendid ja energiatoodete kütteväärtus. Tuleks 
kehtestada täpsed väärtused, mida saab eri energiatoodete puhul võrrelda.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui energiatoode koosneb osaliselt 
biomassist või sellest valmistatud 
toodetest, määratakse kõnealuse osa CO2-
heite heitekoefitsiendid ja alumine 
kütteväärtus kindlaks kooskõlas lõikega 2 
olenemata sellest, millise CN-koodi alla 
energiatoode tervikuna kuulub.

3. Kui energiatoode koosneb osaliselt 
biomassist või sellest valmistatud 
toodetest, võivad liikmesriigid kohaldada 
segust sõltumatult kindlaks määratud 
maksumäära, juhul kui nimetatud 
maksumäär on suurem alammäärast, 
mida kohaldatakse CN-koodi puhul, mille
alla energiatoode tervikuna kuulub.

Or. fr
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Selgitus

Kuna olemasolevates direktiivides ei ole ette nähtud madalaimat maksumäära segutoodete 
puhul ja puudub Euroopa süsteem biokütuse sisalduse kontrollimiseks segudes, võivad 
liikmesriigid otsustada, kas võtta arvesse biokütuste sisaldust segudes.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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. fr

Selgitus

Ei tundu olevat mõistlik kohustada liikmesriike pidama kinni proportsionaalsusest Euroopa 
tasandil kindlaks määratud maksumäärade vahel. Selline meede, näiteks diiselkütuse hinna 
suur tõus, võib avaldada negatiivset mõju ning võib minna ka vastuollu direktiivi 
eesmärkidega.
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Muudatusettepanek 18

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

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

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.

Or. fr

Selgitus

Alammäärade automaatne indekseerimine tekitab probleeme, kuna see jätaks liikmesriigid 
ilma olulisest otsustusõigusest ja soodustaks inflatsiooni.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 

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

Or. de

Selgitus

CO2-heite maksustamisel oleks liidus ulatuslik keskkonna- ja maksupoliitiline mõju. Seetõttu 
peaks aruandluskohustus hõlmama ka parlamenti. Maksustamisega saab protsesse suunata 
üksnes siis, kui lühendada aruandlusperioode.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
LISA
Direktiiv 2003/96/EÜ
I lisa – tabel A – read 4 ja 5

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

Maagaas
CN-koodid 
2711 11 00 ja 2711 21 
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 5,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ

Maagaas
CN-koodid 
2711 11 00 ja 2711 21 
00

20 EUR/t 
CO2 1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ

Or. de

Selgitus

Komisjoni esildatud madalaim maksustamistase, mis hakkab kehtima alates 2018. aastast, 
ohustaks veeldatud naftagaasi ja maagaasi kasutust. Ilma kohandamiseta oleks alates 2018. 
aastast veeldatud naftagaasi madalaim maksustamistase kokku 500 EUR/m3, mis oleks palju 
kõrgem kui bensiini madalaim maksustamistase. Veeldatud naftagaasil ja maagaasil töötavad 
mootorid on palju energiatõhusamad kui bensiinimootorid.
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SELETUSKIRI

Ettepaneku sisu

Praegu kehtiv direktiiv energia maksustamise kohta võeti vastu 2003. aastal ja selle eesmärk 
oli ennekõike hoida ära konkurentsimoonutused siseturul energiasektoris. Direktiivis 
määratakse kindlaks ühised eeskirjad maksustavate toodete, nende maksustamise aja ja 
lubatud erandite kohta. Kütustele, mootorikütustele ja elektrile kehtestatakse madalaimad 
maksumäärad, mis põhinevad eelkõige tarbitud energia hulgal. Lisaks nimetatud 
madalaimatele maksumääradele on liikmesriikidel vabadus vastavalt oma äranägemisele 
määrata kindlaks riiklikud maksumäärad.

Muudetud ettepanek võtta vastu direktiiv kohandab energia maksustamise struktuuri, et 
toetada eesmärki minna üle vähese süsinikdioksiidi heitega majandusele, mis oleks ühtlasi 
energiatõhus, ning hoida ära probleemide tekkimine siseturul. Energia maksustamises on 
võetud kasutusele CO2-ga seotud element ja ettepanekuga soovitakse viia maksustamine 
kooskõlla ELi võetud kohustustega kliimamuutuse vastu võitlemise valdkonnas. 

Vastavalt komisjoni ettepanekule jagunevad energiale kehtestatud maksud kaheks: üks on 
seotud CO2-heitega ja teine energiasisaldusega.

– CO2-heite ühtne madalaim maksustamistase (20 eurot / CO2 tonn) võetakse kasutusele 
kõigis sektorites, mida ELi saastekvootidega kauplemise süsteem ei hõlma. Nendele 
sektoritele, eelkõige majapidamistele, transpordile, väikeettevõtjatele ja põllumajandusele, 
kehtestatakse CO2 hind. Taastuvad energiaallikad vabastatakse CO2-ga seotud maksust.

– Teatavale energiatootele kehtestatud energia madalaimad maksustamistasemed ei põhine 
enam tarbitud kogusel, vaid toote energiasisaldusel (eurot/GJ). Teisiti öeldes iga toodet 
maksustatakse vastavalt energiakogusele, mis sellest on võimalik saada, mis korvab 
automaatselt energiatõhususe. 

CO2-heitega seotud maks ja energiasisaldusega seotud maks moodustavad koos toote 
maksumäära. Liikmesriigid võivad kehtestada oma maksumäärad, mis on suuremad kui ELi 
kehtestatud madalaim maksumäär, ja töötada välja oma maksustamisstruktuuri, võttes aluseks 
eri energiaallikate jaoks kehtestatud madalaimate maksustamistasemete vahelise suhte 
(proportsionaalsuse põhimõte või kooskõlastamise klausel). Näiteks võivad nad otsustada 
suurendada ainult energiasisaldusega seotud maksu minimaalse maksumääraga võrreldes ja 
mitte CO2-ga seotud maksu või vastupidi.

Kodumajapidamiste kütte puhul laiendatakse liikmesriikide praegust võimalust vabastada 
maksust teatavad tooted (gaas, kivisüsi, koks ja elekter) kõigile kütteainetele (sealhulgas 
mineraalõlid), et tagada energiatoodete võrdne käsitlemine.

Põllumajandussektoris kohaldatakse jätkuvalt madalamaid maksumäärasid, aga need 
allutatakse keskkonnaeesmärkidele, et ka põllumajandussektor aitaks kaasa ühistele 
jõupingutustele vähendada energiatarbimist. Muudetud direktiivi tuleks hakata kohaldama 
alates 2013. aastast, et see toimiks paralleelselt ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi 
kolmanda etapiga. 
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Raportööri seisukoht

Põhimõtteliselt leiab raportöör, et käesolev ettepanek on oluline samm Euroopa „20-20-20” 
strateegia eesmärkide täitmise suunas seoses kasvuhoonegaaside heite vähendamisega.

Raportöör soovib ühtlasi rõhutada, et nii laiahaardelise ja olulise teema puhul nagu energia 
maksustamine Euroopa Liidus ei saa piirduda ainult kliima- ja energiapoliitikast tingitud 
kohustuste arvessevõtmisega, hoolimata nende olulisusest, vaid nii energiapoliitika kui ka 
tööstuspoliitika eesmärgid on ühtviisi üliolulised. Raportööri arvates on energiapoliitika ja 
tööstuspoliitika eesmärgid direktiivi läbivaatamisele eelnevas töös natuke tahaplaanile jäetud. 
Seetõttu on esmatähtis leida õige tasakaal erinevate ja vahel üksteisega vastuolus olevate
ülesannete vahel, et saavutada paremaid tulemusi Euroopa Liidu tasandil.

Raportöör on ka arvamusel, et oleks mõistlik säilitada võimalikult suur ühtsus kõigi energiaga 
seotud teemavaldkondade vahel, mida liidu asutused praegu käsitlevad. Selleks et käsitleda 
energia maksustamise valdkonna kõiki aspekte, tuleks tagada võetavate suundade täielik
kooskõla eelkõige energiatõhususe direktiiviga (mida praegu vaatab läbi üks teine 
parlamendikomisjon) ja laiemalt Euroopa energiapoliitika põhisuundadega, mis tuleb suures 
osas veel kindlaks määrata. Suure tõenäosusega jääb see soov siiski täitmata või ei võeta seda 
piisavalt arvesse, mis võib vähendada otsuste omavahelist kooskõla.

Üldiselt raportöör toetab komisjoni metodoloogilist lähenemist, mille eesmärk on maksustada 
energiat kahel alusel – CO2-heite ja energiasisalduse alusel. Selline süsteem tundub olevat 
loogilisem ja ühtsem kui eelmine. Raportöör leiab, et energiavarude paremat kasutamist ja 
vähem saastavate energiaallikate kasutamist toetavad argumendid on hästi põhjendatud.

Lisaks tagab 20 euro suuruse maksu kehtestamine CO2 tonni kohta hinnanguliselt 20 miljardi 
suuruse maksutulu liidu liikmesriikidele alates 2020. aastast. 

Komisjoni uute ettepanekutega, st kasutatava energiatoote maksustamisega CO2-heite ja 
energiasisalduse alusel ning sellega, et liikmesriigid säilitavad proportsionaalsuse liidus 
kehtestatud eri madalaimate maksumäärade vahel, kaasnev kõige tuntavam mõju oleks 
eelkõige diiselkütuse väga suur hinnatõus suuremas osas liikmesriikides.

Kuigi raportöör nõustub diiselkütuse madalaima maksumäära tõusu põhimõttega vastavalt 
loogilisele ja ühtsele metoodikale, mille sisseviimist komisjon on soovitanud, ei pea raportöör 
asjakohaseks säilitada proportsionaalsuse põhimõte kui selline, arvestades selle paratamatut 
suurt destabiliseerivat mõju. 

Institutsioonilisest seisukohast juhib raportöör kõigepealt tähelepanu asjaolule, et 
liikmesriikide range kinnipidamine proportsionaalsuse põhimõttest mõjutab otseselt eri 
energiaallikate suhtes kohaldatavaid maksumäärasid 27 liikmesriigis, samas kui siiani 
kohaldati madalaima maksumäära eeskirja. Käesoleva ettepanekuga sekkub Euroopa Liit 
olulisel määral liikmesriikide maksupoliitikasse.

Tööstuspoliitika seisukohast üldiselt põhjustaks diiselkütuse hinna suhteliselt suur tõus 
paljudes liikmesriikides (konkreetsemalt näiteks Saksamaal tõuseks 2023. aastaks liitri hind 
31 senti) palju rohkem probleeme, kui see suudaks lahendada.
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Sellele võib teaduslikust seisukohast vastu vaielda termodünaamika põhimõttest lähtuvalt, 
mille kohaselt diiselmootoril on olulisi eeliseid bensiinimootoriga võrreldes, eelkõige 
võimsuse ja energiatõhususe osas. Hiljutine kogemus näitab, et osaliselt on võimalik 
saavutada Euroopa Liidu eesmärk vähendada CO2-heidet diiselmootoriga autode laialdasema 
kasutamise kaudu.

Euroopal on diiselmootorite tehnoloogilise arengu valdkonnas suur konkurentsieelis võrreldes 
maailma muude piirkondadega ning tehnoloogiline areng nõuab tipptasemel teadustegevust, 
mis on Euroopa Liidu suur eelis muude majandusjõududega võrreldes. Seega ei tundu 
mõistlik avaldada nii suurt destabiliseerivat mõju Euroopa autotööstusele, mis seisab silmitsi 
kolmandate riikide avaldatava konkurentsiga ja struktuuriprobleemidega. 

Isegi üleminekuperiood, milleks on määratud 10 aastat kuni aastani 2023, ei suuda seda mõju 
vähendada.

Kolmas põhiargument proportsionaalsuse põhimõtte vastu on seotud mõjuga tarbijahindadele. 
Ei saa välistada teatavate kütuste hinnatõusu tagajärjel tekkivat inflatsiooniohtu, eriti kui 
liikmesriigid ei saa halva riikliku finantsolukorra tõttu langetada näiteks bensiini tarbimisele 
kehtestatud makse. 

Lisaks kogu transpordisektorile kannataksid ka tarbijaid omahinna olulise tõusu tõttu.

Kuna energiahindade areng on inflatsiooni peamine põhjus, on raportöör arvamusel, et mingil 
juhul ei tohiks lisada mehhanisme, mis soodustaksid hinnatõusu.

Sellega seoses on raportöör ka kindlalt vastu ettepanekule indekseerida madalaimad 
maksumäärad automaatselt vastavalt CO2 hinna arengule, tõusule või langusele. Raportööri 
paneb imestama, et komisjon, kes oli selgelt palkade automaatse indekseerimise vastu 
valdkondades, kus seda veel kasutatakse, teeb siiski samadel põhjendustel ettepaneku võtta 
see kasutusele energia maksustamise valdkonnas. On oluline, et seadusandja vastutaks selles 
valdkonnas oma otsuste eest. Automaatne kohandamine ei ole asjakohane.

Selliste alternatiivsete kütuste nagu veeldatud naftagaasi ja surumaagaasi kasutamise 
küsimuses leiab raportöör, et ühtsuse mõttes peaksid kehtima samad energiasisaldusega ja 
CO2-ga seotud maksumäärad kõigile kütustele, sealhulgas veeldatud naftagaasile ja 
surumaagaasile. Teisiti öeldes korvataks iga kütuse eelised CO2-heidet arvestades 
automaatselt maksustamissüsteemiga, aga ei lisata ühtegi muud konkurentsieelist. Kuna 
nendele toodetele praegu kohaldatavad maksumäärad on sageli väga madalad ja läheb veel 
aega, enne kui need suudavad tõeliselt konkureerida tavapäraste mootorikütustega 
investeerimis- ja infrastruktuurikulude tõttu, seega tehakse ettepanek piirata madalaima 
maksumäära tõusu 5,50 euroga GJ kohta alates 2015. aastast ning mitte hakata kohaldama 
alates 2018. aastast ette nähtud tõusu 9,60 eurot GJ kohta. Selline hinnatõusu piiramine 
võimaldab alternatiivsetel kütustel saada võrdväärse eelise, mis on vajalik energiasäästlikuma 
tehnoloogia väljatöötamiseks.


