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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:
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Muudatusettepanek 1

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 tagamaks 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

Muudatusettepanek 2

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 

(17) Kodumajapidamistele ja 
heategevusorganisatsioonidele antavad 
vabastused või vähendused võivad 
tähendada loobumist olulisest stiimulist 
vähendada CO2-heidet ja energiakasutust.
Energia maksustamisest saadavat tulu 
tuleks kasutada nende aitamiseks, kel on 
väike sissetuleks ja kes on eriti 
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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.

haavatavad, samuti sotsiaalmajade või 
kütteostuvõimetute inimeste kodude 
renoveerimiskavadeks. Mõnedes 
liikmesriikides juba korvatakse suuremaid 
küttekulusid suuremate sotsiaaltoetuste 
või täiendavate sotsiaalmeetmetega. 
Liikmesriike tuleks kohustada aru andma 
komisjonile meetmetest, mida võetakse 
väikese sissetulekuga inimeste 
kaitsmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 3

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) 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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Or. en

Muudatusettepanek 4

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 5

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 

(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 
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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.

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. Seda maksuvabastust 
tuleks veelgi piirata kooskõlas direktiivi 
2009/28/EÜ sätetega CO2-heite 
vähendamise kohta. See tähendaks, et 
CO2-heite maksustamise vabastus seoses 
biokütuste ja vedelate biokütustega, mis 
tagab kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemise vähemalt 35% võrra, kehtiks 
ainult 2016. aasta lõpuni. Alates 2017. 
aastast peaks see piir olema 50% ja 2018. 
aastast 60%.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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 
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 
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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.

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

Muudatusettepanek 7

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.”

Or. en

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.
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Muudatusettepanek 8

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.

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 2020.

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

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

Or. en

Selgitus

Pole mingit põhjust, miks nn tehnilist erapooletust ei võiks kohaldada varem kui 2023. Suund 
selles suunas on selgelt võetud ning erapooletust võib täiesti vabalt kohaldada 2020. aastal.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine lõige:
„4 a. Käesolevas direktiivis sätestatud 
CO2-heite üldise maksustamise 
madalaimaid tasemeid kohandatakse iga 
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kolme aasta järel alates 1. juulist 2016, et 
võtta arvesse muutusi CO2 turuhindades.
Iga kohandamise puhul tuleb CO2-heite 
minimaalne maksumäär viia kooskõlla 
tegeliku CO2 hinnaga tulenevalt 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteemist.
Tehnilised kirjeldused sellise kooskõlla 
viimise tagamiseks määratakse kindlaks 
aruandes, mille komisjon esitab artikli 29 
kohaselt 2015. aasta lõpuks.
Komisjon avaldab sel viisil saadud CO2-
heite maksustamise madalaimad tasemed 
Euroopa Liidu Teatajas.”

Or. en

Selgitus

CO2-heite minimaalne maksumäär tuleks kooskõlla viia ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi CO2 hinnaga, sel juhul oleks tagatud, et maksus sisalduval CO2 osal oleks mingi 
tegelik alus. Arvestades, kui ebakindel on heitkogustega kauplemise süsteemi CO2 hinna 
areng pärast 2013. aastat, oleks vaja tagatist, mille abil luua prognoositavad tingimused 
kõigi era- ja avaliku sektori toimijate jaoks, kes on huvitatud investeerimisest heitkoguste 
vähendamisse, energiatõhususe suurendamisse ja energiasäästu.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) lisatakse järgmine lõige:
„4 b. Juhul kui Euroopa eesmärgid seoses 
CO2-heitega on oluliselt muutunud, 
esitab komisjon kolme kuu jooksul pärast 
eesmärkide olulise muutmise otsuse 
kuupäeva aruande käesoleva direktiivi 
võimalike kohanduste kohta, mida on vaja 
uute eesmärkide täitmiseks. Kolme kuu 
jooksul pärast komisjoni aruande 
esitamise kuupäeva langetab nõukogu 
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otsuse, kas CO2-heite minimaalset 
maksumäära on vaja vastavalt 
kohandada.

Or. en

Selgitus

Juhul kui CO2-heite vähendamise taset suurendatakse võrreldes 2020. aastaks püstitatud 
praeguse 20% eesmärgiga, siis tuleks käesolevas direktiivis sätestatud CO2-heite minimaalset 
maksumäära kohandada, et see toetaks uut vähendamise eesmärki.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Artikli 8 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

(7) Artikkel 8 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Et õiglaselt kohelda muid tegevusalasid, mille suhtes kohaldatakse energia maksustamise 
sätteid, ning mitte kasutamata jätta võimalusi stimuleerida CO2-heite ja energiakasutuse 
vähendamist, ei tohiks neis valdkondades ette näha maksuvabastust.

Muudatusettepanek 12

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.
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Or. en

Selgitus

Et õiglaselt kohelda muid transpordiliike ning mitte kasutamata jätta võimalusi stimuleerida 
CO2-heite ja energiakasutuse vähendamist, ei tohiks neis valdkondades ette näha 
maksuvabastust.

Muudatusettepanek 13

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

Et õiglaselt kohelda muid transpordiliike ning mitte kasutamata jätta võimalusi stimuleerida 
neis valdkondades CO2-heite ja energiakasutuse vähendamist, ei tohiks neis valdkondades 
ette näha maksuvabastust.

Muudatusettepanek 14

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

Or. en
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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 15

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

i) punktid h ja i asendatakse järgmisega: i) punkt h jäetakse välja ja punkt i 
asendatakse järgmisega:

Or. en

Selgitus

Kõigi kodumajapidamiste maksuvabastus tähendaks loobumist olulisest stiimulist vähendada 
CO2 heidet ja energiakasutust. Nende maksudega saadavat tulu tuleks kasutada nende 
aitamiseks, kel on väike sissetuleks ja kes on eriti haavatavad, samuti sotsiaalmajade või 
kütteostuvõimetute inimeste kodude renoveerimiskavadeks. Mõnedes liikmesriikides juba 
korvatakse suuremaid küttekulusid suuremate sotsiaaltoetuste või täiendavate 
sotsiaalmeetmetega. Liikmesriike tuleks kohustada aru andma komisjonile meetmetest, mida 
võetakse väikese sissetulekuga inimeste kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) punkt j jäetakse välja.
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Or. en

Selgitus

Et õiglaselt kohelda muid sektoreid ning mitte kasutamata jätta võimalusi neis sektorites 
stimuleerida CO2-heite ja energiakasutuse vähendamist, ei tohiks neile sektoritele anda 
maksuvabastust.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) punkt k jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Et õiglaselt kohelda muid sektoreid ning mitte kasutamata jätta võimalusi neis sektorites 
stimuleerida CO2-heite ja energiakasutuse vähendamist, ei tohiks neile sektoritele anda 
maksuvabastust.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biokütuste ja vedelate 
biokütuste kasutamisele on vähemalt 
35%. Alates 1. jaanuarist 2017 on lõike 1 
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punktides a, b ja c osutatud eesmärkidel 
arvesse võetud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine tänu biokütuste 
ja muude vedelate biokütuste 
kasutamisele vähemalt 50 %. Alates 1. 
jaanuarist 2018 on kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine vähemalt 60 % 
biokütuste ja muude vedelate biokütuste 
osas, mis on toodetud käitistes, mis 
alustasid tootmist 1. jaanuaril 2017 või 
hiljem.”

Or. en

Selgitus

CO2 maksustamise vabastus on praegu piiratud kütustega, mis vastavad taastuvenergia 
direktiivi säästlikkuse kriteeriumidele. Teeme ettepaneku seda maksuvabastust veelgi piirata 
kooskõlas direktiivi 2009/28/EÜ sätetega CO2-heite vähendamise kohta. See tähendaks, et 
CO2 maksustamise vabastus seoses biokütuste ja vedelate biokütustega, mis tagab 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise vähemalt 35% võrra, kehtiks ainult 2016. aasta 
lõpuni. Alates 2017. aastast peaks see piir olema 50% ja 2018. aastast 60%.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõige 3 asendatakse järgmisega: b) lõige 3 jäetakse välja.
„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 
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alammäärade järgimise korral”

Or. en

Selgitus

Et õiglaselt kohelda muid tegevusalasid, mille suhtes kohaldatakse energia maksustamise 
sätteid, ning mitte kasutamata jätta võimalusi stimuleerida CO2-heite ja energiakasutuse 
vähendamist, ei tohiks neis valdkondades ette näha maksuvabastust.

Muudatusettepanek 20

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

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.”

„Kuni 1. jaanuarini 2020 võivad 
liikmesriigid, ilma et see piiraks 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. 
Lisaks on käesolevas direktiivis osutatud 
eesmärkidel arvesse võetud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste kasutamisele vähemalt 
35 %. Alates 1. jaanuarist 2017 peab 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine tänu biokütuste ja muude 
vedelate biokütuste kasutamisele olema 
vähemalt 50 %. Alates 1. jaanuarist 2018 
on kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemine vähemalt 60 % biokütuste ja 



PA\877822ET.doc 17/20 PE472.296v01-00

ET

muude vedelate biokütuste osas, mis on 
toodetud käitistes, mis alustasid tootmist 
1. jaanuaril 2017 või hiljem.”

*NB: komisjoni ettepanekus vale 
nummerdus „(1)”.

Or. en

Selgitus

Maksustamise vabastuse ja/või vähendatud määra lõppkuupäev on määratud liiga hiline ning 
see tuleks uuesti läbi vaadata ja kooskõlla viia ELi praeguse 20-20-20 eesmärgiga. Teeme 
ettepaneku seda maksuvabastust veelgi piirata kooskõlas direktiivi 2009/28/EÜ sätetega CO2-
heite vähendamise kohta (järkjärguline kasvuhoonegaaside vähendamine 2013–2017–2018).

Muudatusettepanek 21

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üleminekuperiood, mis on ette nähtud CO2-heitega seotud uue maksustamismeetodi 
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kehtestamiseks, on küllaldaselt pikk. Pole mingit vajadust nimetatud liikmesriigid 
maksustamisest vabastada. Me ei tohiks siseturul luua uusi konkurentsimoonutusi. Pealegi 
võivad need riigid maha jääda üleminekul keskkonnahoidlikumale majandusele, kui 
energiatõhususe stiimulid ja energiasäästu uuendused kehtestatakse hiljem kui mujal ELis.

Muudatusettepanek 22

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.

Or. en

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 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa
Direktiiv 2003/96/EÜ
I lisa – tabel A – veerg 2 – read 2–6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en
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Selgitus

Komisjoni mõjuhinnangus prognoositakse, et esildatud algne CO2 maksumäär 20 EUR/t CO2 
annab 2020. aastaks CO2 heitkoguste 4%-lise vähenemise sektorites, mis ei kuulu 
heitkogustega kauplemise süsteemi. Selline vähenemine energia maksustamise direktiivi 
tulemusena on selgelt ebapiisav. On tehtud asjakohane modelleerimine ja selle põhjal võib 
paika panna eesmärgi saavutamiseks vajaliku maksumäära. Selgub, et see on koguni kõrgem 
kui 30 EUR/t CO2, kuid 30 eurot tundub alustuseks mõistliku tariifina.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa
Direktiiv 2003/96/EÜ
I lisa – tabel B

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja jäetakse tabel B pealkirjaga 
„Madalaimad maksustamistasemed, mida 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013 
artikli 8 lõikes 2 sätestatud eesmärkidel 
kasutatavate mootorikütuste suhtes”.

Or. en

Selgitus

Kuna teeme ettepaneku välja jätta artikkel 8, mis sisaldab viidet tabelile B, tuleks ka tabel B 
välja jätta.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa
Direktiiv 2003/96/EÜ
I lisa – tabel C – veerg 2 – read 1–6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en
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Selgitus

Komisjoni mõjuhinnangus prognoositakse, et esildatud algne CO2 maksumäär 20 EUR/t CO2 
annab 2020. aastaks CO2 heitkoguste 4%-lise vähenemise sektorites, mis ei kuulu 
heitkogustega kauplemise süsteemi. Selline vähenemine energia maksustamise direktiivi 
tulemusena on selgelt ebapiisav. On tehtud asjakohane modelleerimine ja selle põhjal võib 
paika panna eesmärgi saavutamiseks vajaliku maksumäära. Selgub, et see on koguni kõrgem 
kui 30 EUR/t CO2, kuid 30 eurot tundub alustuseks mõistliku tariifina.


