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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku eesmärk on läbi vaadata kehtiv energia maksustamise direktiiv, 
kusjuures energiatoodete madalaim maksustamistase jagatakse kaheks osaks: CO2-heite 
maksustamine ja energiasisaldusel põhinev maksustamine. See aitab paremini kaasa 
kliimakaitse poliitika eesmärkidele ning energiatoodete siseturg saab palju selgemaks ja 
õiglasemaks. 

Ettepanek on oluline samm õiges suunas. Põhiline, vajalik ja põhjendatud muudatus on see, et 
maksustamise alusena hakatakse mahu ja kaalu asemel kasutama CO2-sisaldust ja 
energiasisaldust. Kuid on põhjust arvata, et mõningaid eesmärke täielikult ei saavutata ja 
jäetakse kasutamata võimalused maksimaalselt kaasa aidata võitlusele kliimamuutuse vastu, 
ELi keskkonnaseisundi parandamisele ja kiirele üleminekule vähese CO2-heitega 
majandusele. 

Arvamuse koostaja soovitab seepärast muuta komisjoni ettepanekut lähtuvalt järgmistest 
põhimõtetest:

– võrdselt tuleks kohelda eratranspordi eri liike, et maksimeerida transpordivahendite 
tekitatavate kulude arvessevõtmist ja luua võrdsed tingimused, seega tuleks välja jätta 
lennundust ja laevandust käsitlevad erandid;

– samal põhjusel tuleks järk-järgult kaotada põllumajanduse ja metsanduse jaoks 
kehtestatud maksuvabastused;

– kui energia maksustamine ei ületa isegi inflatsiooni ega ole seotud CO2 hindadega 
heitkogustega kauplemise süsteemi turul, siis ei ole maksustamisega võimalik 
protsesse suunata;

– maksuvabastused kodumajapidamistele võtavad ära stiimulid tõsta energiatõhusust 
majades, kuid teiselt poolt, kui maksustada kodumajapidamised sotsiaalsete 
korrektsioonimehhanismideta, siis toob see kaasa kütteostuvõimetuse eriti kõige 
haavatumates elanikkonnarühmades;

– biomass ei ole tingimata CO2 osas neutraalne.

Lõpetuseks soovib arvamuse koostaja väljendada toetust komisjoni ettepanekule, sest see on 
väga tähtis samm edasi õiges suunas. Kuid saavutada võib veelgi paremaid tulemusi, kui 
nõustuda mõnede kohandustega ja välja jätta mõned erandid ja vabastused.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Euroopa Liidus tuleks eri 
energiaallikate maksustamisel tagada 
tegelik ühtlustatus ning välja töötada 
taastuvenergia maksustamise raamistik.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 
optimaalselt, 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.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Arvesse tuleks võtta uue 
maksukokkuleppe tegelikke tagajärgi ajal, 
kui Euroopat on tabanud finants- ja 
majanduskriis, mille mõju ja tagajärgi 
tuleb alles hinnata. Sellega seoses tuleks 
mõju hindamise käigus kogutud andmeid 
ajakohastada.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
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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 
eeskirju.

(3) CO2-heite maksustamine võib 
liikmesriikide jaoks olla tõhus viis, kuidas 
toetada tarbijate ja saastet põhjustavate 
sektorite keskkonnahoidlikku käitumist 
ning 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 
eeskirju. Maksustamiseeskirjade 
kehtestamisel tuleks siiski hoolt kanda 
selle eest, et tarbimismaksu süsteem jääks 
lihtsaks ega suurendaks tarbimismaksu 
tõttu halduskoormust. Peale selle ei tohiks 
CO2-ga seotud maks tõsta oluliselt 
energiahinda, sest niisugune hinnatõus 
avaldaks kahjulikku mõju liidu 
majanduse konkurentsivõimele ja 
tarbijate ostujõule.

Muudatusettepanek 5

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 tingimusel, et need 
vastavad säästlikkuse kriteeriumidele, mis 
on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 
2009/28/EÜ (taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta)1 artiklis 17.
1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.

Muudatusettepanek 6

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. Vajaduse 
korral tuleks kõnealuste tasemete 
ühtlustamiseks näha ette 
üleminekuperioodid, mille puhul võetakse 
nõuetekohaselt arvesse liikmesriikide 
eripära.
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Muudatusettepanek 7

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.

(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 
kindlaks määrata üleminekuperioodid.

Muudatusettepanek 8

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. 

(13) Liikmesriikidele tuleks jätta võimalus 
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.
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Seetõttu tuleks see välja jätta.

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 9

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.

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.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
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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) Tuleks tagada, et majandus- ja 
finantskriisi tõttu rängalt kannatanud 
kodumajapidamisi, millest mõned on 
äärmuslike majandusolude tõttu viidud 
sotsiaalselt ebakindla olukorra ja 
kütteostuvõimetuseni, ei karistataks veelgi 
maksukoormuse suurendamisega.
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.

Muudatusettepanek 11

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 puhul ei ole enam põhjendatud 
soodustused, mida antakse 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimate tasemete alandamise kujul, 
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 
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kõnealused energiatooted maksustamisest 
kaotada alles pärast seda, kui on 
valminud komisjoni poolt 2023. aastaks 
koostatav hinnang käesoleva direktiivi 
sätete rakendamise kohta seoses 
maanteetranspordis kasutatava maagaasi 
puhul kohaldatava maksustamistasemega. 
Hinnangus tuleks muu hulgas käsitleda 
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.

Selgitus

Biometaan on üks peamisi kütuseliike, mille abil loodetakse 2020. aastaks saavutada 
biokütuste 10% osakaalu eesmärgid. Biometaani arendamine on seotud maagaasisõidukite 
arendamisega, mistõttu on lubatud kasutada soodsat maksurežiimi, mis võimaldab 
metaanitanklate taristu rajamist. Õlil põhinevatele kütustele alternatiivi pakkuva metaani 
NMHC, tahkete osakeste ja NOx heited on väga väikesed, mis parandab linnade õhukvaliteeti 
ja vähendab oluliselt müra ning CO2 heiteid. Nn läbivaatamisklausel on sobiv seadusandlik 
vahend alternatiivse kütuse puhul maksusoodustuste säilitamise vajaduse hindamiseks, võttes 
arvesse ka gaasikütuste tootmist taastuvatest energiaallikatest.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Selleks et saavutada aastaks 2050 
transpordisektori heitkoguste 60% 
vähenemine, nagu on märgitud komisjoni 
28. märtsi 2011. aasta valges raamatus 
„Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja 
ressursitõhusa transpordisüsteemi 
suunas”, vähendades nn tavakütusel 
töötavate autode osakaalu poole võrra 
2030. aastaks, tuleks veelgi ergutada 
vesiniku ja elektri kasutamise turu 
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arengut kui peamist võimalust asendada 
nafta kasutamine transpordikütusena, 
nagu on märgitud komisjoni liikuvuse ja 
transpordi peadirektoraadi juhitava 
alternatiivkütuste eksperdirühma tuleviku 
transpordikütuse aruandes, mida 
komisjon esitles 25. jaanuaril 2011. Kuna 
üha enamates liidu õigusaktides, nagu 
üleeuroopalise transpordivõrgu uued 
suunised, toetatakse vähese CO2-heitega 
transpordikütuse tehnoloogiate 
kasutuselevõttu, on vaja rohkem teada 
energeetikat ja keskkonda käsitlevate liidu 
õigusaktide mõju kohta alternatiivsete 
kütuste, nagu süsiniku ja elektri 
kasutuselevõtule ELi energia- ja 
transpordisüsteemis. Komisjoni 
ettepanekuga (mis oleks tulnud esitada 
31. detsembriks 2011. aastaks) metoodika 
kohta, mille abil arvutada taastuvatest 
energiaallikatest pärineva vesiniku 
osakaal kogu kütusevalikus, nagu on 
märgitud direktiivi 2009/28/EÜ artikli 3 
lõikes 4, peaks kaasnema mõjuhinnang 
direktiivi 2003/96/EÜ kavandatavate 
muudatuste kohta, mille eesmärk on 
ergutada taastuva vesiniku kui puhta ja 
energiatõhusa transpordikütuse 
kasutamist.

Muudatusettepanek 13

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 

(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. Seoses CO2-
heite maksustamisega tuleks asjaomaste 
sektorite puhul kasutatavas 
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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.

lähenemisviisis võtta arvesse ettevõtte 
suurust ja toodangut.
Põllumajandussektoris peaks selline 
maksustamine lähtuma ka 
süsinikdioksiidi sidumise võimest, nagu 
seda tehakse püsirohumaade puhul.

Muudatusettepanek 14

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 
vedelate 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 
sama mis maagaasil. Kuna biometaani 
juhtimine maagaasivõrku aitab 
suurendada taastuvate energiaallikate 
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osakaalu, tuleks biometaan vabastada 
maksustamisest CO2 ja energiasisalduse 
osas tingimusel, et seda toodetakse 
kooskõlas direktiivi 2009/28/EÜ artiklis 
17 sätestatud säästlikkuse 
kriteeriumidega.

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 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(28) Iga kolme aasta järel ja esimest korda 
2015. aasta lõpuks peaks komisjon esitama 
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.



PE472.296v03-00 14/23 AD\891524ET.doc

ET

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Komisjon esitab enne 31. detsembrit 
2012 ettepaneku, et lisada käesolevasse 
direktiivi minimaalne maksumäär 
elektrienergia tootmiseks kasutatavate 
tuumkütuse varraste jaoks ning et lisada 
tuumkütuse vardad käesoleva artikli 
lõikes 1 loetletud energiatoodete hulka.”

Selgitus

Energia maksustamise direktiivi läbivaatamisel ei ole käsitletud tuumkütuse küsimust. Kuid 
tuumaenergiaga seostuvad välismõjud, tuumaõnnetuse võimalik oht ning nõue kehtestada eri 
energiaallikate jaoks võrdsed võimalused – see kõik õigustab tuumkütuse varraste minimaalse 
maksumäära lisamist direktiivi. See minimaalne maksumäär peaks vastama finantseelisele, 
mis tuumaenergial on ELi heitkogustega kauplemise süsteemist tulenevalt tõusnud 
elektrihinna tõttu.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 18
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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 
alates 1. jaanuarist 2023. Artiklis 7 
sätestatud erandid kehtivad 
kaubandusliku transpordi suhtes.

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 19

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

Maagaasi ja biometaani kasutamisel 
mootorikütusena kohaldatakse 
energiatarbimise üldise maksustamise 
tõstetud madalaimaid määrasid alles 
pärast seda, kui on valminud komisjoni 
poolt 2023. aastaks koostatav hinnang 
käesoleva direktiivi sätete rakendamise 
kohta seoses maanteetranspordis 
kasutatava maagaasi puhul kohaldatava 
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maksustamistasemega. Hinnangus 
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.

Selgitus

Maagaasi ja biometaani on võimalik olemasolevates sisepõlemismootorites kasutada ilma 
segamispiiranguteta. Biometaan on üks peamisi kütuseliike, mille abil loodetakse 2020. 
aastaks saavutada kohustuslik eesmärk, mille kohaselt biokütus peaks moodustama 10% 
transpordisektoris kasutatavatest kütustest. 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 parandab linnade õhukvaliteeti ja vähendab oluliselt müra ning CO2 heiteid.

Muudatusettepanek 20

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;

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 21

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.

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

2. Liikmesriigid võivad eristada 
kaubanduslikul ja mittekaubanduslikul 
eesmärgil kasutatavat gaasiõli.
„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 maanteeveoks;
b) reisijate regulaarne või juhutine vedu 
mootorsõidukitega.
3. Liikmesriigid kehtestavad 
kaubanduslikul eesmärgil transportijatele 
võimaluse kohaldada erinevat maksude 
arvestamise süsteemi.

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 22

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) elektrienergia, mis toodetakse kaldal ja 
vahetult jaotatakse sadamakai ääres 
seisvatele laevadele.

Selgitus

Sadamatesse ja laevadesse tehtavad investeeringud, mis võimaldavad laevadel ühendada end 
elektrivõrku kai ääres, on väga tähtsad ning seepärast ei tohiks ette näha maksuvabastuse 
lõpukuupäeva, kui soovime, et seda laadi algatusi oleks Euroopa sadamates lähiaastatel 
rohkem. Investeeringuid pidurdaks teadmine, et alates 2021. aastast oleks see elektrienergia 
maksustatud.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

h) energiatooted, mida kasutatakse 
kütteainena ja elektrienergiana 
kodumajapidamistes ja/või asjaomase 
liikmesriigi tunnustatud 
heategevusorganisatsioonides. Selliste 
heategevusorganisatsioonide puhul 
piiravad liikmesriigid maksuvabastuse või 
-vähenduse muu kui äriotstarbelise 
kasutusega;

Muudatusettepanek 24

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

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

i) kuni 1. jaanuarini 2023 mootorikütusena 
kasutatav maagaas, biometaan ja veeldatud 
naftagaas, ilma et see piiraks artikli 29 
kolmanda a lõigu kohaldamist;

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) lisatakse järgmine punkt:
„m) kütteainena kasutatav veeldatud 
naftagaas, sealhulgas erandina käesoleva 
direktiivi artikli 4 lõikest 3;”

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema võimalus kohaldada erandeid madalaimast sätestatud 
aktsiisitasemest ning maksustamise neutraalsuse põhimõttest, mida nimetatakse artikli 4 
lõikes 3. Erandite tegemist õigustab veeldatud naftagaasi keskkonnaroll, (väiksem CO2-heide 
võrreldes muude traditsiooniliste kütustega) ja sotsiaalne roll, sest see võimaldab tarnida 
energiat kodanike esmavajadusteks (küte, toiduvalmistamine ja vee soojendamine) kõrvalistes 
piirkondades (hõredalt asustatud ja maapiirkonnad, mägialad ja saared).

Muudatusettepanek 26

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 

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

elektrienergia suhtes.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) Lisatakse järgmine lõik:

__________________

„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 seda 
toodetakse kooskõlas direktiivi 
2009/28/EÜ artiklis 17 sätestatud 
säästlikkuse kriteeriumidega.”

 Komisjoni ettepanekus on artikli 1 punkti 13 järel 

ekslikult number „(1)”, kuigi seal peaks olema punkt 14.

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.
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Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Maksustamistasemeid tuleks võimaliku muutmise eesmärgil kontrollida iga kolme aasta 
tagant, et saaks ruttu rakendada uusi lahendusi ja tehnoloogilisi uuendusi ning järgida 
arengusuundi CO2 turul.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab 2023. aastaks nõukogule 
hinnangu käesoleva direktiivi sätete 
rakendamise kohta seoses 
maanteetranspordis kasutatava maagaasi 
puhul kohaldatava maksustamistasemega 
ning ettepaneku selle muutmiseks. 
Hinnangus 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 
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reaalset väärtust.

Selgitus
Nn läbivaatamisklausel on sobiv seadusandlik vahend alternatiivse kütuse maksusoodustuste 
säilitamise vajaduse hindamiseks keskmises perspektiivis, võttes arvesse ka gaasikütuste 
tootmist taastuvatest energiaallikatest. Biometaan on üks peamisi kütuseliike, mille abil 
loodetakse 2020. aastaks saavutada eesmärk, mille kohaselt biokütus peaks moodustama 10% 
transpordisektoris kasutatavatest kütustest. 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.
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