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Muudatusettepanek 13
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 14
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Iga kõnealune komponent tuleks 
arvutada objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mis võimaldab eri energiaallikaid 

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

ühetaoliselt kohelda. Muust kui biomassist 
toodetud kütuste 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). 
Nende 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 
biomasside, biokütuste ja vedelate 
biokütuste puhul, mis ei vasta kõnealuse 
direktiivi artikli 17 kohastele säästlikkuse 
kriteeriumidele, peavad liikmesriigid 
kohaldama asjaomases direktiivis 
ettenähtud madalaimate 
maksustamistasemetega hõlmatud 
samaväärse kütteaine või mootorikütuse 
kontrollheitekoefitsienti.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriike ei tohiks takistada maksustamast biomassist toodetud kütuseid CO2-heite 
maksuga sellises ulatuses, et selles kajastuks nende kütuste elutsükli jooksul tootmise, 
rafineerimise, transpordi ja kasutamise käigus tekkivad CO2-heitkogused. Peale biokütuste ja 
vedelate biokütuste peaks see kohalduma ka biomassist toodetud tahkekütustele.

Muudatusettepanek 15
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tasuta saastekvoote mittesaavate sektorite vabastamine CO2-heite maksust on asjakohane.
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Muudatusettepanek 16
Evžen Tošenovský

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) Fossiilkütuste kasutamiselt 
keskkonnasäästlikumate kütuste 
kasutamisele järk-järgult ülemineku
huvides tuleks kehtestada 
maksusoodustused, mis edendaksid järk-
järgult suuremat keskkonnasäästlike 
energiatoodete kasutamist ja 
keskkonnasäästlikku elektritootmist.
Seetõttu tuleks fossiilsetele ja 
mittefossiilsetele kütustele maksumäära 
kehtestamisel rakendada õiglaselt 
proportsionaalsuse põhimõtet, nagu ka 
kummagi nimetatud kategooria iga 
üksiku energiatoote puhul. Kui käesolevas 
direktiivis soovitatakse kas fossiilkütustele 
või mittefossiilsetele kütustele ühetaolisi 
madalaimaid maksustamistasemeid, 
peaksid liikmesriigid tagama, et kõigi 
asjaomaste kas siis fossiilkütuste või 
mittefossiilsete kütuste kategooriasse 
kuuluvate toodete suhtes kohaldatakse 
liikmesriigi tasandil ühetaolist madalaimat
maksustamistaset. Üksikute liikmesriikide
soovil tuleks neile anda 
üleminekuperioodid, et võimaldada järk-
järguliseks üleminekuks ajutiselt lisaaega, 
teha teatud sektorite suhtes erandeid
käesoleva direktiivi reguleerimisalas või 
erandeid tähtajas, mille jooksul võetakse 
sätted siseriiklikesse õigusaktidesse.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Tehnoloogilise neutraalsuse huvides 
tuleks madalaimaid maksustamistasemeid 
kohaldada kõigi teatud kasutust hõlmavate 
energiatoodete suhtes. Liikmesriigiti
ühetaolised maksumäärad ei ole 
energiapoliitika seisukohast olulised.

Or. de

Muudatusettepanek 18
Marita Ulvskog

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 võiks
teatavate liikmesriikide jaoks kindlaks 
määrata üleminekuperioodid. Need 
perioodid peaksid olema võimalikult 
lühikesed ja kohaldamisala võimalikult 
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piiratud. Kui ühendus otsustab tõsta oma 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise sihttasemeid, tuleks 
asjaomased perioodid uuesti üle vaadata 
ning kas ümber muuta või kaotada.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Tuleks tagada, et madalaimate 
maksustamistasemete kavandatud mõju 
säilib. Nii energiatarbimise üldise 
maksustamise madalaimaid tasemeid kui 
ka CO2-heite maksustamise madalaimaid 
tasemeid tuleks korrapäraselt automaatselt 
ajakohastada, et võtta arvesse nende 
tegeliku väärtuse muutumist; selleks et 
vähendada energia- ja toiduhindadest 
tulenevat kõikumist, peaks nende 
kooskõllaviimiste aluseks olema Eurostati 
avaldatava ELi ühtlustatud tarbijahindade 
indeksi muutus, milles ei võeta arvesse 
energia- ja töötlemata toidu hindu. Ent 
kuna CO2-heite maksustamine täiendab 
direktiivi 2003/87/EÜ toimimist, peaks 
CO2-heite maksustamise madalaim tase 
olema ühendatud saastekvootide 
turuhinnaga juhul, kui saastekvootide 
turuhind on kõrgem kui CO2-heite 
põhitaseme tegelik väärtus. Kui ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise sihttasemeid tõstetakse 
olulisel määral, tuleks CO2-heite põhitase 
kooskõlla viia ka uute eesmärkidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 21
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

tasemega. Selline kooskõllaviimine tuleb 
lõpule viia ja liikuda järk-järgult selles 
suunas, et gaasiõli ja bensiini 
maksustamise tase oleks ühetaoline. Järk-
järguline tase peab olema kooskõlas 
Euroopa Liidu liikmesriikide 
mootorsõiduki vahetamise tava keskmise 
sagedusega.

Or. hu

Selgitus

Mootorsõidukite väljavahetamise tavad ja materiaalsed võimalused erinevad Euroopas 
liikmesriigiti. Mootorikütuse, sealhulgas gaasiõli maksumäära tõus peab olema kooskõlas 
mootorsõidukite väljavahetamise keskmise sagedusega, nii saavad tarbijad tulevikus 
mootorikütuse maksumäärale reageerides vahetada järk-järgult välja oma mootorsõidukid, 
kujundades sellega uusi tarbimisharjumusi, mis on ühtlasi ka direktiivi üks eesmärk.

Muudatusettepanek 22
Mara Bizzotto

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) Tuleks säilitada ja kindlustada 
liikmesriikide võimalus kohaldada 
mootorikütusena kasutatava gaasiõli 
kaubandusliku kasutamise suhtes 
madalamat maksustamistaset kui 
mittekaubandusliku kasutamise suhtes. 
Komisjoni kutsutakse üles kehtestama 
kaubanduslikul eesmärgil kasutatavale 
diislikütusele ühtne Euroopa 
aktsiisimaks, et teha lõpp tankimisturismi 
nähtusele ja tagada ühelt poolt 
autotranspordisektori konkurentsivõime 
ja püsimajäämine, mida naftahinna tõus 
üha rohkem ähvardab, ja teiselt poolt 
tarbijate ostujõud. Transpordivahendite 
energiatõhusus ja nende keskkonnamõju
järelevalve tuleks tagada, rakendades 
süsinikdioksiidi vähendamise algatusi, 
mis on sätestatud 28. veebruaril 2011 
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komisjoni poolt vastu võetud valges 
raamatus „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas”.

Or. it

Muudatusettepanek 23
Teresa Riera Madurell

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) 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. es

Muudatusettepanek 24
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fi

Muudatusettepanek 25
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Tundub, et liikmesriikide võimalus 
kohaldada mootorikütusena kasutatava 
gaasiõli kaubandusliku kasutamise suhtes 
madalamat maksustamistaset kui 
mittekaubandusliku kasutamise suhtes, ei 
ole enam kooskõlas nõudega suurendada 
energiatõhusust ja vajadusega vähendada 
transpordi keskkonnamõju ning seega 
tuleks see säte välja jätta. Selleks, et 
olukord oleks õiglane ning et erinevatele 
mootorikütuseid kasutavatele kaubaveo 
vahenditele oleksid tagatud võrdsed 
tingimused, tuleks lennu- ja 
meretranspordis kasutatavad 
mootorikütused ja muud energiatooted 
vastavalt maksustada. Direktiivi 
2003/96/EÜ artikli 9 lõikega 2 on lubatud 
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teatavatel liikmesriikidel kohaldada 
vähendatud maksumäära kerge kütteõli 
suhtes. See säte ei ole enam kooskõlas 
siseturu nõuetekohase toimimisega ja 
aluslepingu laiemate eesmärkidega. 
Seetõttu tuleks see välja jätta.

Or. en

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt peab liikmesriikidel olema lubatud maksustada 
lennundus- ja merendusalases tegevuses kasutatavaid energiatooteid, tingimusel, et seejuures 
austatakse asjaomases valdkonnas kehtivaid rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi.

Muudatusettepanek 26
Marita Ulvskog

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. Selleks, et 
olukord oleks õiglane ning et erinevatele 
mootorikütuseid kasutavatele kaubaveo
vahenditele oleksid tagatud võrdsed 
tingimused, tuleks lennu- ja 
meretranspordis kasutatavad 
mootorikütused ja muud energiatooted 
vastavalt maksustada. 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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Or. en

Muudatusettepanek 27
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna tegelikult mõjutab süsinikdioksiidi leke piiratud arvu sektoreid ja käitisi, ei ole see 
lahendus põhjendatud. Energia maksustamise tõttu peaksid liikmesriigid riigiabiga 
kompenseerima energiamahukatele tööstusharudele igasuguse esineva süsinikdioksiidi lekke 
ohu.

Muudatusettepanek 28
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Energia maksustamise korra 
igasugusel muutmisel tuleb tagada, et ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
mittekuuluvad sektorid ei satuks 
ebasoodsamasse olukorda kui need 
sektorid, mis sellesse süsteemi kuuluvad.



AM\882925ET.doc 15/67 PE475.896v01-00

ET

Or. de

Muudatusettepanek 29
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kuna elektri- ja hübriidsõidukite 
kasutuselevõtt on tähtis selleks, et 
vähendada tulevikus transpordisektori 
sõltuvust mittetaastuvatest kütustest, 
peaks liikmesriikidel olema piiratud aja 
jooksul võimalik kohaldada asjaomaste 
sõidukite laadimiseks kasutatud 
elektrienergiale maksuvabastust või 
madalamat maksustamistaset.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kõigi kodumajapidamiste maksust vabastamine nõrgendaks energia säästmise ajendeid ning 
pärsiks ühtlasi tõhusamate kaugküttelahenduste väljatöötamist, moonutades seega ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi. Energia maksustamisest saadavat tulu tuleks kasutada 
vaesemate ühiskonnarühmade toetamiseks ja energiasäästmise meetmete edendamiseks.

Muudatusettepanek 31
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Selleks, et tulemuslikult ergutada 
energia säästmisesse investeerimist ning 
energiatõhususe tõstmist, tuleks kaotada 
artiklis 15 sätestatud võimalus kohaldada 
kodumajapidamistele ja 
heategevusorganisatsioonidele 
maksuvabastust või -vähendust. Neis 
liikmesriikides, kus see mõjutab 
energiahindu, tuleks väikse sissetulekuga 
kodumajapidamiste ja 
heategevusorganisatsioonide kulusid 
kompenseerida kindlate ja laiaulatuslike 
sotsiaalmeetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Herbert Reul
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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 asjaomane kütus
maksustamisest, arvestades eelkõige 
vajadust suurendada taastuvate 
energiaallikate turuosa, seega tuleks need 
keskpikas perioodis kaotada.

Or. de

Muudatusettepanek 33
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel lennundus- ja merendusalases tegevuses kasutatavate energiatoodete 
maksustamise keelamine ei ole vajalik seni, kuni seda tehakse asjaomases valdkonnas 
kehtivaid rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi austades.

Muudatusettepanek 34
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Küll aga tuleb vabastada 
maksustamisest transpordisektoris 
mootorikütusena kasutatava maagaas ja 
biometaan, kuna need aitavad olulisel 
määral kaasa transpordisektoris 
kasutatava taastuvenergia osakaalu 10%-
ni tõstmise eesmärgi saavutamisele. See 
põhjendab energia maksustamisest 
vabastamist vähemalt seniks kuni on 
saavutatud ELi sihttase. Lisaks täidab 
taoline vabastus eesmärki mitmekesistada 
hetkel peaaegu täielikult naftatoodetest 
sõltuva transpordisektori energiaallikaid 
ning suurendab seega tarnekindlust.

Or. de

Muudatusettepanek 35
Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Direktiiviga 2003/96/EÜ kohustatakse 
liikmesriike vabastama maksustamisest 
mitte lõbusõidu eesmärgiga lennu- ja 
laevaliikluseks kasutatav kütus. See 
kohustus ei ole kooskõlas ühenduse 
üldiste keskkonnaalaste eesmärkide, 
subsidiaarsuse põhimõtte ja energia 
maksustamise valdkonnas kõigile võrdsete 
tingimuste loomise eesmärgiga. Seetõttu 
tuleks asjaomane kohustus kaotada, 
austades kahe- ja mitmepoolseid 
rahvusvahelisi kokkuleppeid ning 
tõsiasja, et lennundussektor kaasatakse ja 
merendussektor võidakse kaasata ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Direktiiviga 2003/96/EÜ 
kohustatakse liikmesriike vabastama 

(19) Eri transpordiliikide ühtse 
maksustamise ning kasvuhoonegaaside 
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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.

heite vähendamise huvides peaks 
liikmesriikidel olema võimalus kohandada 
maksustamist kogu lennu- ja 
laevaliikluses kasutatavale kütusele, 
eeldusel, et austatakse käesoleva direktiivi 
sätteid ja muid asjakohaseid ühenduse või 
rahvusvahelise õiguse õigusakte. Selleks 
et vältida sadamakai ääres seisvate 
laevade pardal kütusest elektri tootmist 
ning sellega seotud kohalikku õhusaastet, 
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.

Or. en

Selgitus

Kaldal toodetavale elektrienergiale tuleks kohaldada maksuvabastust selle eeliste tõttu 
võrreldes laevade pardal kütusest elektri tootmisega.

Muudatusettepanek 37
Edit Herczog

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 

(20) Direktiivi 2003/96/EÜ artikli 15 lõige 
3 võimaldab liikmesriikidel kohaldada 
põllumajanduses, aianduses, 
kalakasvatuses ning metsanduses mitte 
ainult tavaliselt äriotstarbelist kasutamist 



AM\882925ET.doc 21/67 PE475.896v01-00

ET

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.

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. Selliselt 
tekkinud maksutulu tuleb antud sektori 
energiatõhususe suurendamise ja 
arendamise huvides investeerida.

Or. hu

Selgitus

Kui iga liikmesriik kulutab selliselt tekkinud maksutulu millegi muu peale, kasvab lõhe riigiti 
sektorite vahel edasi. Kuna nõukogu ettepaneku peamine eesmärk on täita ühenduse kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020, aitab see ettepaneku muudatus 
nende eesmärkide saavutamisele kaasa.

Muudatusettepanek 38
Marita Ulvskog

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 

(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 



PE475.896v01-00 22/67 AM\882925ET.doc

ET

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.

eesmärkidega. Seega tuleks asjaomased 
vabastused kaotada.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 40
Edit Herczog
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(28) Iga viie aasta järel ja esimest korda 
2015. aasta lõpuks peaks komisjon esitama 
nõukogule aruande direktiivi kohaldamise 
kohta, analüüsides muu hulgas CO2-heite 
maksustamise madalaimat taset, võttes 
arvesse saastekvootide turuhindade 
suundumusi ELis, sektorite 
energiatõhususe suurendamisele 
suunatud maksuallikate kasutamist, 
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. hu

Selgitus

Tuleb kontrollida, et maksu kasutamise viis ja mõistlikkus vastaks direktiivile.

Muudatusettepanek 41
Marita Ulvskog

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, mõju 
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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.

muudele kahjulikele või potentsiaalselt 
kahjulikele heidetele peale CO2-heite ning 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
maksuvabastuste ja -vähenduste 
põhjendatust, sealhulgas õhusõiduki või 
laeva kütusena kasutatavate kütuste puhul. 
Loetelu sektoritest või allsektoritest, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht, 
vaadatakse korrapäraselt läbi, võttes 
eelkõige arvesse tõendite kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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. 
Tuleks koostada ja regulaarselt üle 
vaadata loetelu sektoritest või 
allsektoritest, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võttes eelkõige 
arvesse tõendite kättesaadavust.

Or. en

Selgitus

Kuna tegelikult mõjutab süsinikdioksiidi leke piiratud arvu sektoreid ja käitisi, ei ole erisätete 
kehtestamine põhjendatud, kuid loendit tuleks siiski pidada. Energia maksustamise tõttu 



AM\882925ET.doc 25/67 PE475.896v01-00

ET

võiksid liikmesriigid riigiabiga kompenseerida energiamahukatele tööstusharudele igasuguse 
esineva süsinikdioksiidi lekke ohu.

Muudatusettepanek 43
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 44
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

1. Liikmesriigid kehtestavad 
energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamise vastavalt käesolevale 
direktiivile, tagades taskukohaste 
hindadega tooted ja teenused ning 
vähendades kodanike jaoks 
kütteostuvõimetuks muutumise ohtu.
Sellele peab järgnema mõju-uuring.

Or. ro

Selgitus

Euroopa Liidu peamine eesmärk on tagada oma kodanike heaolu.

Muudatusettepanek 45
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid eristavad CO2-heite 
maksustamist ja energiatarbimise üldist 
maksustamist.

Liikmesriigid eristavad CO2-heite 
maksustamist ja energiatarbimise üldist 
maksustamist. Oma vastavalt I lisas 
toodud CO2-heite maksustamisest 
saadavat tulu peavad liikmesriigid 
kasutama energiatõhusust suurendavate 
ja saastet vähendavate meetmete 
edendamiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 46
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muust kui biomassist toodetud kütuste
CO2-maks arvutatakse EUR/t CO2-heite 
kohta, võttes aluseks komisjoni 18. juuli 
2007. aasta otsuse 2007/589/EÜ (millega 
kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt 
kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse 
suunised)(*) I lisa punktis 11 esitatud 
kontrollheitekoefitsiendid). Kõnealuses 
otsuses sätestatud kontrollheitekoefitsiente 
kohaldatakse üksnes siis, kui asjaomane 
toode vastab Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 
2009/28/EÜ (taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta) (**) artikli 17 kohastele säästlikkuse 
kriteeriumidele. Kui biokütused ja vedelad 
biokütused ei vasta kõnealustele 
kriteeriumidele, kohaldavad liikmesriigid 
käesolevas direktiivis ettenähtud 
madalaimate maksustamistasemetega 
hõlmatud samaväärse kütteaine või 
mootorikütuse kontrollheitekoefitsienti. 
Kõnealusele vabastusele tuleks edasised 
piiritlused määrata vastavalt direktiivi 
2009/28/EÜ nendele sätetele, mis 
käsitlevad CO2-heite vähendamist. See 
tähendaks, et kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid vähemalt 35% vähendavatele 
biokütustele ja vedelatele biokütustele 
kehtiv CO2-heite maksuvabastus peaks 
kehtima ainult 2016. aasta lõpuni. Alates 
2017. aastast peaks see piir olema 50% 
ning alates 2018. aastast 60%.

Or. en

Selgitus

Liikmesriike ei tohiks takistada kohaldamast CO2-heite maksu neile biomassist toodetud 
kütustele, mis ei vasta direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele.
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Muudatusettepanek 47
Krišjānis Kariņš

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) CN-koodide 2909 19 10 ja 3824 90 91 
alla;

h) CN-koodide 2909 19 10, 3824 90 91 ja 
3824 90 97 alla;

Or. lv

Muudatusettepanek 48
Krišjānis Kariņš

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) CN-koodide 2909 19 90, 3823 19 90 ja 
3824 90 97 alla, kui need on mõeldud 
kasutamiseks kütteainena või 
mootorikütusena.

j) CN-koodide 2909 19 90 ja 3823 19 90 
alla, kui need on mõeldud kasutamiseks 
kütteainena või mootorikütusena.

Or. lv

Muudatusettepanek 49
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

a a) lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Komisjon peab 31. detsembriks 2012 
esitama ettepaneku kaasata käesolevasse 
direktiivi elektrienergia tootmiseks 
kasutatavatele tuumakütuse varrastele 
kehtiv madalaim maksumäär ning lisada 
tuumakütuse vardad käesoleva artikli 
lõikes 1 nimetatud energiatoodete hulka. 
See ei piira liikmesriikides sisseviidud 
tuumaenergia kasutamise lõpetamise 
kavasid.”

Or. en

Selgitus

Energia maksustamise direktiivi läbivaatamisel ei tegelda tuumakütuste küsimusega. Kuid 
tuumaenergia kasutamisega seotud välismõjud, võimaliku tuumaavariiga kaasnev 
potentsiaalne oht ning nõue tagada erinevate energiaallikate kasutamiseks võrdsed 
tingimused põhjendavad tuumakütuse varrastele kehtiva madalaima maksumäära kaasamist 
käesolevasse direktiivi. See madalaim maksumäär peaks olema viidud kooskõlla 
tuumaenergia finantseelistega, mis tulenevad ELi heitkogustega kauplemise süsteemi tõttu 
tõusnud elektrienergia hindadest.

Muudatusettepanek 50
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muid kui lõikes 1 loetletud süsivesinikke, 
mis on mõeldud kasutamiseks või neid 
müüakse või kasutatakse kütmiseks, 
maksustatakse samaväärse energiatoote 
suhtes kehtestatud määraga vastavalt artikli 
1 lõigetele 2 ja 3.
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Or. en

Selgitus

Kõiki energiatooteid tuleks käsitleda ühtmoodi.

Muudatusettepanek 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) elektrienergia, tooted ja 
energiateenused, mida Euroopa Liidu 
kodanikud kasutavad oma 
kodumajapidamistes igapäevase toidu 
valmistamiseks ja säilitamiseks ning 
tervisliku ümbritseva kliima tagamiseks, 
kindlustades optimaalse õhutemperatuuri 
(ligikaudu +20°C);

Or. ro

Muudatusettepanek 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) elektrienergia, mida kasutatakse vee 
pumpamiseks kuivendamise eesmärgil;

Or. ro
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Muudatusettepanek 53
Krišjānis Kariņš

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elektrienergia moodustab rohkem kui 
50% toote hinnast. „Toote hind” 
tähendab kaupade ja teenuste ostude 
kogusummat koos personalikulude ja 
põhikapitali kulumiga ettevõtte tasandil. 
See hind arvutatakse ühiku kohta 
keskmiselt. „Elektrienergia hind” 
tähendab elektrienergia tegelikku 
ostuväärtust või elektrienergia 
tootmiskulusid, kui seda toodetakse 
ettevõttes.

Or. lv

Muudatusettepanek 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõiked 3 ja 4: välja jäetud

Or. ro

Selgitus

See säte on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, kuna see piirab liikmesriikide vabadust 
määrata ise oma fiskaalpoliitikat.
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Muudatusettepanek 55
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 56
Silvia-Adriana Ţicău

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, 

välja jäetud
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kohaldatakse seda sätet I lisa tabelis A 
esitatud mootorkütuste suhtes alates 1. 
jaanuarist 2023.

Or. ro

Selgitus

See säte on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, kuna see piirab liikmesriikide vabadust 
määrata ise oma fiskaalpoliitikat.

Muudatusettepanek 57
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ilma et see piiraks käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vabastuste, eristamiste ja 
vähendamiste kohaldamist, tagavad 
liikmesriigid, et kui I lisas esitatakse 
ühetaolised madalaimad maksutasemed 
teatava kasutuse jaoks, kehtestatakse 
kõnealusel eesmärgil kasutatavate toodete 
suhtes ühetaolised maksustamistasemed. 
Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 punkti 
i kohaldamist, kohaldatakse seda kohustust
I lisa tabelis A esitatud mootorkütuste 
suhtes täielikult alates 1. jaanuarist 2023 
ning kuni nimetatud tähtajani tuleb kahes 
etapis võtta järgmised meetmed:
(a) alates 1. jaanuarist 2018 peavad 
liikmesriigid tagama, et üksikutele 
mootorikütustele kehtivad siseriiklikud 
madalaimad maksustamistasemed ei oleks 
teistele mootorikütustele kohalduvatest 
maksustamistasemetest madalamad kui 
15%;
(b) alates 1. jaanuarist 2021 peavad 
liikmesriigid tagama, et kõigi 
mootorikütuste puhul kehtiks kindel 
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ühetaoline CO2-heite maksustamise tase, 
ning et üksikutele mootorikütustele kehtiv 
siseriiklik energiatarbimise üldise 
maksustamise madalaim tase ei oleks 
teistele mootorikütustele kohalduvast 
maksustamistasemest madalam kui 5%.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Evžen Tošenovský

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 käesolevas direktiivis
esitatakse kas fossiilkütustele või 
mittefossiilsetele kütustele või nende 
kütuste kategooriatesse kuuluvatele 
energiatoodetele ühetaolised madalaimad 
maksutasemed teatava kasutuse jaoks, 
kehtestatakse kõnealusel eesmärgil 
kasutatavate mõlema kategooria toodete 
suhtes ühetaolised madalaimad
maksustamistasemed. Ilma et see piiraks 
artikli 15 lõike 1 punkti i kohaldamist, 
kohaldatakse seda sätet I lisa tabelis A 
esitatud mootorkütuste suhtes alates 1. 
jaanuarist 2023.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. ro
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Selgitus

See säte on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, kuna see piirab liikmesriikide vabadust 
määrata ise oma fiskaalpoliitikat.

Muudatusettepanek 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. ro

Selgitus

See säte on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, kuna see piirab liikmesriikide vabadust 
määrata ise oma fiskaalpoliitikat.

Muudatusettepanek 62
Werner Langen

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

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 63
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Käesolevas direktiivis sätestatud 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimaid tasemeid kohandatakse iga 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. ro

Selgitus

See säte on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, kuna see piirab liikmesriikide vabadust 
määrata ise oma fiskaalpoliitikat.

Muudatusettepanek 65
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Asjaomaseid 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.”

Käesolevas direktiivis sätestatud CO2-
heite maksustamise madalaim tase tuleb 
iga kolme aasta tagant alates 1. juulist 
2016 ühtlustada järgmisest kahest 
määrast kõrgeimaga:
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(a) CO2-heite põhitaseme kehtiv väärtus, 
mis on välja arvestatud eurodes 
põhisumma suurendamise või 
vähendamise teel Eurostati avaldatava 
kolme eelneva kalendriaasta ELi 
ühtlustatud tarbijahindade indeksi 
protsendimuutuse võrra, milles ei võeta 
arvesse energia ja töötlemata toidu hindu;
(b) ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi 18 kuu keskmine 
ühtlustamiseelne süsinikdioksiidi hind, 
mis on välja arvestatud komisjoni poolt 
(artiklis 29 osutatud) 2015. aasta aruande 
põhjal kindlaks määratud valemi järgi.
Juhul, kui nende kahe määra muutus 
alates viimasest ühtlustamisest jääb alla 
0,5%, jäetakse tasemed ühtlustamata.
Kui ühendus otsustab, et 
kasvuhoonegaaside heite tasemeid tuleb 
2020. aastaks vähendada rohkem kui 20% 
võrreldes 1990. aastal saavutatud 
tasemetega, peab komisjon esitama 
hiljemalt kolme kuu jooksul pärast 
asjaomase otsuse tegemist aruande 
soovitustega, kuidas tuleks käesolevat 
direktiivi uute eesmärkide saavutamiseks 
kohandada. Hiljemalt kuue kuu jooksul 
pärast nimetatud aruande avaldamist 
peab nõukogu otsustama, kuidas CO2-
heite põhitaset uute tingimustega 
kohandada.
Komisjon avaldab saadud 
energiatarbimise üldise maksustamise 
madalaimad tasemed ja CO2-heite 
maksustamise madalaimad tasemed 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – punkt 4 – alapunkt b
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Direktiiv 2003/98/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Transpordisektoris kütusena 
kasutatavad maagaas ja biometaan on 
maksustamisest vabastatud vähemalt 
seniks, kuni on saavutatud 
transpordisektoris kasutatava 
taastuvenergia osakaalu 10%-ni tõstmise 
eesmärk. Euroopa Komisjon jälgib 
pidevalt turu arengut ning esitab sobival 
ajal vastava seadusandliku ettepaneku.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui järgitakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud madalaimaid 
maksustamistasemeid, võivad liikmesriigid 
tingimusel, et maksude õigsust 
kontrollitakse, kohaldada energiatarbimise 
üldise maksustamise puhul erinevaid 
maksumäärasid järgmistel juhtudel:

Kui järgitakse käesoleva direktiiviga 
kooskõlastatud madalaimaid 
maksustamistasemeid, võivad liikmesriigid 
tingimusel, et maksude õigsust 
kontrollitakse, kohaldada energiatarbimise 
üldise maksustamise puhul erinevaid 
maksumäärasid järgmistel juhtudel:

Or. ro

Muudatusettepanek 68
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – sissejuhatav osaDirektiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 7 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Artikkel 7 asendatakse järgmisega: (6) Artikli 7 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

Or. es

Muudatusettepanek 69
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad eristada 
mootorikütusena kasutatava gaasiõli 
kaubanduslikku kasutamist 
mittekaubanduslikust kasutamisest, 
tingimusel, et järgitakse ühenduse 
madalaimaid tasemeid ning et 
kaubanduslikul eesmärgil kasutatava 
gaasiõli maksumäär ei lange alla 1. 
jaanuaril 2003. kehtivat riiklikku 
maksumäära, olenemata käesolevas 
direktiivis sätestatud eranditest selle 
kasutuse kohta.

Or. fi

Selgitus

Gaasiõli maksustamisel peaks jätkuvalt olema lubatud eristada mootorikütusena kasutatava 
gaasiõli kaubanduslikku kasutamist mittekaubanduslikust kasutamisest. Kaubandusliku 
eesmärgiga kaasnev madalam maksumäär on majanduslikult tähtis seepärast, et 
transpordikulud moodustavad olulise osa ettevõtjate struktuurilistest kuludest, iseäranis 
sellistes riikides, kus vahekaugused on suured.

Muudatusettepanek 70
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Hiljemalt 1. jaanuariks 2019 teeb 
nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendiga komisjoni aruande ja 
ettepaneku põhjal ühehäälselt otsuse 
alates 1. jaanuarist 2020 edasiseks 
perioodiks kohalduvate madalaimate 
maksustamistasemete kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 71
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kaubanduslikul eesmärgil 
mootorikütusena kasutatav gaasiõli 
tähendab gaasiõli, mida kasutatakse 
mootoriõlina järgmistel eesmärkidel:
(a) kauba vedu rendi või tasu eest või 
omal kulul mootorsõidukite või 
poolhaagisautorongidega, mis on ette 
nähtud ainult kaupade autoveoks ja mille 
suurim lubatud täismass on vähemalt 7,5 
tonni;
(b) regulaarne või juhutine reisijatevedu 
M2 või M3 kategooria mootorsõidukiga, 
mis on määratletud nõukogu 6. veebruari 
1970. aasta direktiivis 70/156/EMÜ 
mootorsõidukite ja nende haagiste 
tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta.



AM\882925ET.doc 43/67 PE475.896v01-00

ET

Or. fi

Muudatusettepanek 72
Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2013 kehtestatakse 
käesoleva artikli lõikes 2 loetletud 
eesmärkidel mootorikütusena kasutatavate 
toodete madalaimad maksustamistasemed I 
lisa tabeli B kohaselt.

1. Alates 1. jaanuarist 2013 kehtestatakse 
käesoleva artikli lõikes 2 loetletud 
eesmärkidel mootorikütusena kasutatavate 
toodete madalaimad maksustamistasemed I 
lisa tabeli B kohaselt, mille 
maksustamistase tuleb investeerida antud 
sektori energiatõhususe suurendamisse ja 
arendamisse.

Or. hu

Selgitus

See on sellepärast oluline, et liikmesriigid ei kasutaks maksu vabalt, vaid suunaksid selle 
eranditult tagasi sektoritesse, kuna tööstus on seniajani investeerinud ka keskkonnakaitsesse 
ning uurimis- ja arendustegevusse, mis peab end ära tasuma, samuti vähendatakse kahjulike 
ainete heitkoguseid lõikes 2 kehtestatud maksu kasutamist kaasajastades ning maksust 
tekkinud investeeringutega on võimalik elavdada tööstust, millega kaasneb töökohtade 
loomine.

Muudatusettepanek 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hiljemalt 1. jaanuariks 2019 teeb 
nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendiga komisjoni aruande ja 
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ettepaneku põhjal ühehäälselt otsuse 
alates 1. jaanuarist 2020 edasiseks 
perioodiks kohalduvate madalaimate 
maksustamistasemete kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 74
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hiljemalt 1. jaanuariks 2019 teeb 
nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendiga komisjoni aruande ja 
ettepaneku põhjal ühehäälselt otsuse 
alates 1. jaanuarist 2020 edasiseks 
perioodiks kohalduvate madalaimate 
maksustamistasemete kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 75
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hiljemalt 1. jaanuariks 2019 teeb 
nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendiga komisjoni aruande ja 
ettepaneku põhjal ühehäälselt otsuse 
alates 1. jaanuarist 2020 edasiseks 
perioodiks kohalduvate madalaimate 
maksustamistasemete kohta.
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Or. ro

Muudatusettepanek 76
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:
Liikmesriigid vabastavad 31. detsembriks 
2020 maksustamisest sadamakai ääres 
seisvatele veesõidukitele kaldal toodetava 
elektrienergia.
(Antud muudatuse eesmärk on asendada 
kõik artikli 14 osad (lõigete 1–3 kõik 
lõigud).)

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks sellele, mis on nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta direktiivi 
2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist 
korda ja millega tunnistatakse kehtetuks 

Lisaks sellele, mis on nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta direktiivi 
2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist 
korda ja millega tunnistatakse kehtetuks 
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direktiiv 92/12/EMÜ)(*) üldsätetega ette 
nähtud maksustatavate toodete maksust 
vabastamise kohta, ja piiramata muude 
liidu sätete kohaldamist, peavad 
liikmesriigid maksust vabastama 
järgmisena loetletud tooted tingimustel, 
mille nad sätestavad selleks, et tagada 
maksuvabastuse nõuetekohane ja 
arusaadav kohaldamine ning ära hoida 
maksudest kõrvalehoidmist, maksustamise 
vältimist ja muid kuritarvitusi:

direktiiv 92/12/EMÜ)(*) üldsätetega ette 
nähtud maksustatavate toodete maksust 
vabastamise kohta, ja piiramata muude 
liidu sätete kohaldamist, peavad 
liikmesriigid maksust vabastama 
järgmisena loetletud tooted tingimustel, 
mille nad sätestavad selleks, et tagada 
maksuvabastuse nõuetekohane ja 
arusaadav kohaldamine ning ära hoida 
kütteostuvõimetust, maksudest 
kõrvalehoidmist, maksustamise vältimist ja 
kuritarvitusi:

Or. ro

Muudatusettepanek 78
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [....] ii a) jäetakse välja punktid b ja c;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [....] a a) jäetakse välja lõige 2;

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Kuna tegelikult mõjutab süsinikdioksiidi leke piiratud arvu sektoreid ja käitisi, ei ole see 
lahendus põhjendatud. Energia maksustamise tõttu peaksid liikmesriigid riigiabiga 
kompenseerima energiamahukatele tööstusharudele igasuguse esineva süsinikdioksiidi lekke 
ohu.

Muudatusettepanek 81
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 82
Philippe Lamberts
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt peab liikmesriikidele jääma võimalus ise määrata laeva-
ja lennuliikluses kasutatavatele kütustele kohalduvad sobivad maksumäärad.

Muudatusettepanek 83
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro



PE475.896v01-00 50/67 AM\882925ET.doc

ET

Muudatusettepanek 84
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„h) kuni 1. jaanuarini 2018 
elektrienergia, maagaas, kivisüsi ja 
tahkekütused, mida kasutatakse 
kodumajapidamistes ja/või asjaomase 
liikmesriigi tunnustatud 
heategevusorganisatsioonides. Selliste 
heategevusorganisatsioonide puhul võivad
liikmesriigid piirata maksuvabastuse või -
vähenduse muu kui äriotstarbelise 
kasutusega. Segakasutuse korral 
kohaldatakse maksustamist iga 
kasutusliigiga proportsionaalselt. Kui üks 
kasutusliik on tähtsusetu, võib selle lugeda 
olematuks;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 86
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 87
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) lisatakse järgmine punkt:
„l a) Transpordisektoris kütusena 
kasutatavad maagaas ja biometaan on 
maksustamisest vabastatud vähemalt 
seniks, kuni on saavutatud 
transpordisektoris kasutatava 
taastuvenergia osakaalu 10%-ni tõstmise 
eesmärk. Euroopa Komisjon jälgib 
pidevalt turu arengut ning esitab sobival 
ajal vastava seadusandliku ettepaneku.”

Or. de

Muudatusettepanek 88
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. ro

Muudatusettepanek 89
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 90
Marita Ulvskog

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



AM\882925ET.doc 53/67 PE475.896v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõige 3 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„3. Liikmesriigid võivad kohaldada 
energiatarbimise üldise maksustamise 
kuni nullini vähendatud taset 
põllumajanduses, aianduses, 
kalakasvatuses või metsanduses 
kasutatavate energiatoodete ja 
elektrienergia suhtes. Abisaajad peavad 
järgima korda, mis peab aitama 
suurendada energiatõhusust määral, mis 
on üldiselt samaväärne määraga, mis 
oleks saavutatud liidu standardsete 
alammäärade järgimise korral”

Or. en

Muudatusettepanek 91
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 92
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid võivad kohaldada 
maksustamise kuni nullini vähendatud taset 
põllumajanduses, aianduses, 
kalakasvatuses või metsanduses 
kasutatavate energiatoodete ja 
kuivenduseks kasutatud elektrienergia 
suhtes. Abisaajad peavad järgima korda, 
mis peab aitama suurendada 
energiatõhusust.

Or. ro

Muudatusettepanek 93
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt 1 – alapunkt a 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 

Kuni 1. jaanuarini 2023 võivad 
liikmesriigid, ilma et see piiraks käesoleva 
artikli lõiget 5, kohaldada energiatarbimise 
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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.

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, kui direktiivi 2009/28/EÜ artikli 
2 punktide h ja i kohaste biokütuste ja 
vedelate biokütuste puhul vastavad sellised 
tooted kõnealuse direktiivi artiklis 17 
sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele, või 
kuni nende osakaal mootorikütuste turul 
jääb alla 5%.

Or. de

Muudatusettepanek 94
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, 
Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia ja 
Slovakkia võivad artiklites 8 ja 9 osutatud 
kasutuste puhul kohaldada 
üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 2030, 
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 vähendada CO2-heite 
maksustamise madalaimaid tasemeid 
võrreldes neid I lisas esitatud tasemetega.

Or. ro
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Muudatusettepanek 95
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 96
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lisatakse järgmine lõige 1 a:
„1 a. Hiljemalt kuue kuu jooksul pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist esitab 
komisjon nõukogule ja parlamendile 
aruande kindlatele või kõigile 
liikmesriikidele kehtivate eeltingimuste 
kohta, mis on vajalikud üleminekuks 
süsteemile, kus transpordikütuseid 
maksustatakse praeguse tangitud 
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kütusekoguse asemel kasutatud 
kütusekoguse järgi. Võimalusel tuleb 
aruandele lisada ELi õigusaktide 
muutmise ettepanekud ning laiaulatuslik 
mõjuhinnang fiskaalpoliitika 
subsidiaarsuse, kasvuhoonegaaside heite, 
energiasõltumatuse ja majanduskasvu 
kohta.”

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lisatakse järgmine lõige 1 a:
„1 a. Hiljemalt kuus kuud pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist esitab 
komisjon nõukogule ja parlamendile 
aruande kindlatele või kõigile 
liikmesriikidele kehtivate eeltingimuste 
kohta, mis on vajalikud üleminekuks 
süsteemile, kus transpordikütuseid 
maksustatakse praeguse tangitud 
kütusekoguse asemel kasutatud 
kütusekoguse järgi. Võimalusel tuleb 
aruandele lisada ELi õigusaktide 
muutmise ettepanekud ning laiaulatuslik 
mõjuhinnang fiskaalpoliitika 
subsidiaarsuse, kasvuhoonegaaside heite, 
energiasõltumatuse ja majanduskasvu 
kohta.”

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 99
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 19
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks
volitused vastu võtta artiklites 2 ja 5 
osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse viieks aastaks
volitused vastu võtta artiklites 2 ja 5 
osutatud delegeeritud õigusakte.

Or. ro
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Muudatusettepanek 100
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Iga viie aasta tagant ja esimest korda 2015. 
aasta lõpuks esitavad komisjon ja Euroopa 
Parlament nõukogule aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise ning selle 
kohaldamise mõju kohta ühenduse 
majandusele ja Euroopa Liidu kodanike 
heaolule. Kui käesoleva direktiivi 
kohaldamise mõju kohta läbi viidud 
analüüs näitab, et direktiivi on vaja 
muuta, peab komisjon esitama ettepaneku 
selle muutmiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 101
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 103
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kahjulikele heidetele peale CO2-heite ja 
elektrienergia kasutamisega 
transpordisektoris, ning käesoleva 
direktiiviga ette nähtud maksuvabastuste ja 
-vähenduste põhjendatust, sealhulgas 
õhusõiduki või laeva kütusena kasutatavate 
kütuste puhul. Aruandes võetakse arvesse 
siseturu nõuetekohast toimimist, 
madalaimate maksustamistasemete 
tegelikku väärtust ja aluslepingu 
üldeesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Edit Herczog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. hu
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Muudatusettepanek 105
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loetelu käesoleva direktiivi artikli 14a 
kohastest sektoritest või allsektoritest, kus 
on märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, vaadatakse igal juhul korrapäraselt 
läbi, võttes eelkõige arvesse tõendite 
kättesaadavust.

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 106
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2-heite maksustamine CO2-heite maksustamine 

1. jaanaur 2013 1. jaanuar 2013
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2
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20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Selgitus

ELi kliimaeesmärke arvesse võttes on asjakohane miinimumhind 30 EUR/t.

Muudatusettepanek 107
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2-heite maksustamine CO2-heite maksustamine

1. jaanuar 2013 1. jaanuar 2013
20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Muudatusettepanek 108
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa
Direktiiv 2003/96/EÜ
I lisa – tabel A – veerg 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energiatarbimise üldine maksustamine välja jäetud
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1. jaanuar 2018
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ

Or. ro

Muudatusettepanek 109
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa
Direktiiv 2003/96/EÜ
I lisa – tabel A – rida 7
Komisjoni ettepanek

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
Maagaas

CN-koodid 2711 11 00 ja 
2711 21 00

20 EUR/t 
CO2

1,0 EUR/GJ 1,0 EUR/GJ 1,0 EUR/GJ

Or. en

Muudatusettepanek 110
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa
Direktiiv 2003/96/EÜ
I lisa – tabel A – rida 5 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
Kaubanduslikul 20 EUR/t CO2 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ  8,2 EUR/GJ 
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eesmärgil 
kasutatav 
diislikütus

Or. fi

Selgitus

Kaubanduslikul eesmärgil kasutatavale gaasiõlile kehtiv madalam maksumäär on 
majanduslikult tähtis seepärast, et transpordikulud moodustavad olulise osa ettevõtjate 
struktuurilistest kuludest, iseäranis sellistes riikides, kus vahekaugused on suured.

Muudatusettepanek 111
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2-heite maksustamine CO2-heite maksustamine 
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Selgitus

ELi kliimaeesmärke arvesse võttes on asjakohane miinimumhind 30 EUR/t.

Muudatusettepanek 112
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa
Direktiiv 2003/96/EÜ
I lisa – tabel B – veerg 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2-heite maksustamine CO2-heite maksustamine 
20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro

Muudatusettepanek 113
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2-heite maksustamine CO2-heite maksustamine 
20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 30 EUR/t CO2

Or. en

Selgitus

ELi kliimaeesmärke arvesse võttes on asjakohane miinimumhind 30 EUR/t.

Muudatusettepanek 114
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2-heite maksustamine CO2-heite maksustamine 
20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro


