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LÜHISELGITUS

Nõukogu direktiivi (millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber 
energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik) (energia maksustamise 
direktiiv) ettepaneku üldine eesmärk on kujundada ümber energia maksustamise kord, et 
toetada üleminekut vähem CO2-heidet tekitavale ja energiatõhusale majandusele ning vältida 
probleemide tekkimist siseturul. Ettepaneku eesmärk on tagada energiaallikate järjekindel 
käsitlemine, luua taastuvenergia maksustamiseks sobiv raamistik ja luua CO2-heite 
maksustamise raamistik.

Seepärast tehakse läbivaadatud energia maksustamise direktiivis ettepanek jagada 
energiatoodete madalaimad maksustamistasemed kaheks:

1. CO2-heite maksustamine, mis põhineb energiatoodete CO2-heitel, mille maksumääraks on 
kehtestatud 20 eurot iga tonni CO2-heite kohta.

2. Energiatarbimise üldine maksustamine, mis põhineb gigadžaulides mõõdetaval 
energiasisaldusel, olenemata energiatootest.

Arvamuse koostaja seisukoht

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamuse koostaja väljendab üldjoontes 
heameelt energia maksustamise direktiivi läbivaatamise ettepaneku üldeesmärkide üle, 
eelkõige eesmärgi üle viia direktiiv paremini kooskõlla ELi energia- ja kliimaeesmärkidega. 
Siiski tekitab arvamuse koostajale muret ettepaneku võimalik mõju Lissaboni lepingus 
sätestatud liikmesriikide õigusele otsustada ise oma energiaallikate jaotuse üle. Ettepanekul 
on märkimisväärsed tagajärjed liikmesriikides kasutusel olevatele energia maksustamise 
süsteemide autonoomiale ja energiaturul tegutsevatele ettevõtetele. Seetõttu tuleks ELi tasandi 
meetmeid üksikasjalikult põhjendada ja need peaksid olema kooskõlas pakutud õigusliku 
alusega.

Arvamuse koostaja rõhutab, et mõjuhinnang ei hõlma põhjalikku arvamust, mis võimaldaks 
hinnata vastavust subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele, nagu on sätestatud 
protokolli nr 2 artiklis 5. Ehkki ettepanek hõlmab valdkonda, kus liidul ja liikmesriikidel on 
jagatud pädevus, märgib arvamuse koostaja, et energia maksustamise direktiivi läbivaatamise 
ettepanek ei piirdu seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikuga ning otsused tuleks igal juhul 
vastu võtta ELi kodanikule kõige lähedasemal tasandil. Sellest tingimusest kõrvalekaldumist 
ei tohiks võtta iseenesestmõistetavana, vaid seda tuleks piisava üksikasjalikkuse ja selgusega 
põhjendada, et ELi kodanikul oleks võimalik aru saada kvalitatiivsetest ja kvantitatiivsetest 
põhjustest, mis viivad järelduseni, et vaja on meetmeid ELi tasandil. 

Arvamuse koostaja tunneb samuti muret energia maksustamise direktiivi läbivaatamise 
ettepaneku võimaliku majandusliku ja sotsiaalmajandusliku mõju pärast.

Arvamuse koostaja rõhutab, et kõigepealt oleks tulnud põhjalikult analüüsida kehtiva energia 
maksustamise direktiivi läbivaatamisega seotud meetmeid seoses nende mõjuga liikmesriikide 
majandustele ning teiseks oleks läbivaadatud energia maksustamise direktiivis pidanud 
nimetatud majandustele pakkuma paindlikke ja realistlikke lahendusi. Arvamuse koostaja 
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tuletab samuti meelde, et tuleb ette näha realistlikud üleminekuperioodid.

Arvamuse koostaja väljendab kahetsust selle üle, et komisjoni ettepanekus ei ole piisavalt 
käsitletud tööstuspoliitikat. Energia maksustamise direktiivi läbivaatamise ettepanekus 
sätestatakse ühine energiamaks, mis põhineb kütuste energiasisaldusel ning eeldab enamikes 
liikmesriikides energiaallikate maksustamise määras oluliste muudatuste tegemist. ELi 
konkurentsivõime tagamiseks tuleb hinnata kõikidele tööstusharudele ja ettevõtlussektoritele 
avaldatavat mõju. Energia maksustamise direktiivi läbivaatamisega ei tohi kaasneda 
turuhäireid töökohtade kadumise tõttu. Samuti tuleks tagada kooskõla teiste 
poliitikavaldkondadega. 

Alammäärad kinnitati viimati 2003. aastal ning arvamuse koostaja on nõus, et need tuleks 
uuesti läbi vaadata, et võtta arvesse vahepealset inflatsiooni ja vajadust tagada, et alammäärad 
aitavad ka edaspidi kindlustada tõhusa ühtse turu raamistiku, mille puhul võetakse samuti 
arvesse kütuste keskkonnamõju. Samas märgib arvamuse koostaja, et alammäärade
automaatne indekseerimine tähendaks seda, et liikmesriikidel kaoks kontroll ELi tulevaste 
alammäärade suuruse üle. Arvamuse koostaja kardab samuti, et direktiivi rakendamine 
komisjoni ettepaneku kohaselt tähendaks näiteks kivisöe, maagaasi, kütteõli ja diislikütuse 
hinna tõusu ning sellel oleks negatiivne sotsiaalne mõju, kuna lõpptarbijate jaoks tõuseks 
kütte ja valmistoodete hind. Energiatarbimise üldise maksustamise määra automaatne 
kohandamine võib lõpptarbijale kaasa tuua tarbetu ebaproportsionaalse koorma. Arvamuse 
koostaja tuletab meelde, et kütuste hinnad on viimastel aastatel juba märkimisväärselt 
tõusnud. 

Arvamuse koostaja kardab, et energia maksustamise direktiivi läbivaatamise ettepanekus 
ettenähtud liikmesriikide piiratud paindlikkus toob kaasa energia- ja kütusekulude kallinemise 
selliste sektorite jaoks nagu põllumajandus, aiandus, kalakasvatus ja metsandus. 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et liikmesriikidel peab olema võimalus määrata kindlaks 
riiklike maksude struktuur ja energiatoodete riiklike maksumäärade suhted. Arvamuse 
koostaja tuletab meelde, et õhukvaliteeti ja CO2-heidet käsitlevad ELi õigusaktid on nõudnud 
väga suuri investeeringuid ning seepärast tuleks näiteks diislikütuse ja bensiini erineva 
maksustamisega anda ka edaspidi maksustiimul kasutamaks diislikütust, mis on 
energiatõhusam ja vähema CO2-heitega tehnoloogia kui bensiin, ning diislikütuse maks ei 
tohiks olla kõrgem bensiinile kehtestatud maksust. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema võimalus määrata kindlaks riiklike maksude struktuur ja 
energiatoodete riiklike maksumäärade suhted.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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

välja jäetud
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Direktiivi 2003/96/EÜ artikli 15 lõige 
3 võimaldab liikmesriikidel kohaldada 
põllumajanduses, aianduses, 
kalakasvatuses ning metsanduses mitte 
ainult tavaliselt äriotstarbelist kasutamist 
reguleerivaid sätteid, vaid ka kuni nullini 
vähendatud maksustamistaset. Kõnealuse 
võimaluse analüüsimine on näidanud, et 
energiatarbimise üldise maksustamise 
seisukohast oleks selle säilitamine 
vastuolus liidu laiemate poliitiliste 
eesmärkidega, välja arvatud siis, kui see 
on seotud tasakaalustava mehhanismiga, 
millega tagatakse energiatõhususe 
edendamine. Seoses CO2-heite 
maksustamisega tuleks asjaomaste 
sektorite puhul kasutatav lähenemisviis 
viia kooskõlla tööstussektorites 
kohaldatavate eeskirjadega. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 15 lõige 3 tuleks säilitada ning liikmesriikidel tuleks lubada säilitada võimalikult suur 
paindlikkus selliste energiatoodete maksumäärade kehtestamisel, mida nad peavad kõige 
sobivamaks seoses oma põllumajanduse eripäradega. 
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 
madalaimad maksutasemed teatava 
kasutuse jaoks, kehtestatakse kõnealusel 
eesmärgil kasutatavate toodete suhtes 
ühetaolised maksustamistasemed.

Or. en

Selgitus

Vt põhjendust 12.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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. en

Selgitus

Vt põhjendust 12.
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Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Alammäärade automaatne indekseerimine tähendaks seda, et liikmesriikidel kaoks kontroll 
ELi tulevaste alammäärade suuruse üle.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Alammäärade automaatne indekseerimine tähendaks seda, et liikmesriikidel kaoks kontroll 
ELi tulevaste alammäärade suuruse üle.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks säilima kontroll ELi tulevaste alammäärade suuruse üle. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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. Nõukogu teeb pärast konsulteerimist 
Euroopa Parlamendiga komisjoni 
aruande ja ettepaneku alusel ühehäälselt 
otsuse käesoleva artikli lõikes 2 loetletud 
eesmärkidel mootorikütusena kasutatavate 
toodete madalaimate 
maksustamistasemete kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vt artikli 8 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2013 kehtestatakse 
elektrienergia madalaimad 
maksustamistasemed I lisa tabeli D 
kohaselt.

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

Or. en

Selgitus

Vt artikli 8 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekut.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 kuni 
nullini vähendatud maksustamistaset
põllumajanduses, aianduses, 
kalakasvatuses või metsanduses 
kasutatavate energiatoodete ja 
elektrienergia suhtes.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks lubada kohaldada ka tulevikus kuni nullini vähendatud 
maksustamistaset põllumajanduses, aianduses, kalakasvatuses ja metsanduses. 


