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Teema: Bulgaaria Vabariigi rahvusassamblee põhjendatud arvamus nõukogu direktiivi 
eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldati 
ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklike 6 võib liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ning 
nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta tema 
arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teatisele on lisatud Bulgaaria Vabariigi Rahvusassamblee põhjendatud arvamus eespool 
nimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

BULGAARIA VABARIIK
RAHVUSASSAMBLEE NELJAKÜMNE ESIMENE KOOSSEIS

EUROOPA ASJADE KOMISJON
JA EUROOPA RAHADE JÄRELEVALVE

ARUANNE

nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ, 
millega korraldati ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse 

raamistik (KOM(2011) 169), Nr 102-00-31/1.06.2011)

I Oma 10. juuni 2011. a koosolekul kaalus Euroopa asjade komisjon ja Euroopa 
rahade järelevalve direktiivi eelnõud, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ, millega 
korraldati ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik 
(KOM(2011) 169), mis oli rahvusassamblee iga-aastase ELi asjade alase töökava 
7. punkt (2010).

II Energiatoodete ja elektrienergia maksustamist Euroopa Liidus reguleerib nõukogu 
direktiiv 2003/96/EÜ, mis määratleb maksustatavad tooted ja vastavalt nende kasutusalale 
paneb paika rakendatavate maksude miinimummäärad.

Eri energiatüüpide maksustamise ülevaatamise eesmärk on nende ümberkorraldamine ja 
maksustamispõhjuste tasakaalustamine. Eesmärk on vähendada ühisturu moonutusi, mis 
on tingitud olemasoleva seadusandluse dubleerimisest, ning suurendada Euroopa 
majanduse energiatõhusust.

Ettepaneku järgi peaks maksude miinimummäär koosnema kahest eri komponendist.
Esimene, mis kehtestataks praegu kõigis sektorites, mis asuvad väljaspool Euroopa 
heitkogustega kauplemise süsteemi ulatust, erandina biokütused, on seotud energiatoote 
tekitatud süsinikemissioonidega ning selle piirväärtus on 20 eurot tonni kohta. Selle 
komponendi kehtestamise üleminekuperiood ulatub Bulgaaria puhul aastani 2020. Teine 
komponent põhineb iga energialiigi energiasisaldusel ning selle vähim maksumäär on 
9,6 eurot/GJ kohta mootorikütuste puhul ja 0,15 eurot/GJ kohta kütteainete puhul.

Ettepaneku kohaselt laieneksid muudatused ka kehtivatele maksuvabastust käsitlevatele 
eeskirjadele, mis tähendab, et sellel oleks mõju ainult maksu energiakomponendile.
Süsinikemissioonidega seotud komponent kaotataks ainult selleks, et ennetada 
süsinikemissioonide ümber suunamist. Nähakse ette, et liikmesriigid kaotaks võimaluse 
maagaasi ja vedelgaasi maksuvabastuste andmiseks, et põllumajandussektoris rakendatavatele 
energiatoodetele ja elektrienergiale rakendataks nullilähedasi maksumäärasid, et 
põllumajanduses kasutatava diisli maksumäär erineks põllumajandussektorist väljaspool 
kasutatava diisli omast, ning et elektrienergiat ei maksustataks, kui see moodustab üle 50% 
sellega toodetavate toodete kulust.
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Samas jäetakse liikmesriikidele vabadus kehtestada täielikke või osalisi 
maksuvabastusi sotsiaalsetel põhjustel. Lisatakse säte, et kodukasutuses kütteks rakendatavat 
elektrienergiat ei maksustataks. Pikendataks üleminekuperioode, et aidata tööstusel uue 
maksusüsteemiga kohaneda.

Kui direktiiv vastu võetakse, hakkab see kehtima 1. jaanuaril 2013.

III Kooskõlas Bulgaaria Vabariigi üldise seisukohaga, mis on esitatud 
ratifitseerimiseks ministrite nõukogu Euroopa asjade nõukogule, tervitab Bulgaaria uue 
maksustruktuuri ettepanekut ning seda, et energiamakse eristatakse süsinikemissioonide ja 
kasutusel oleva kütuse tüübi põhjal ning toodete energiasisalduse põhjal. See meede on 
vajalik samm, mis täiendab Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi, ning aitab saavutada 
praegust eesmärki, milleks on kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamine 20% 
aastaks 2020 võrreldes 1990. aasta tasemega.

Bulgaaria toetab selle direktiivi kehtivusala laiendamist, samas oodates komisjonilt, et 
astutaks vajalikud sammud, et tagada kõigi nende sektorite õiglane kohtlemine, mida võib 
ohustada direktiivi vastu võtmisest tingitud süsinikemissioonide ümber suunamise oht.

Bulgaaria väljendab oma umbusku maksude miinimummäärade muutmise suhtes 
arvestades, et ettepanek ei peegelda põllumajandussektori ja sotsiaalsfääri olukorda eri 
liikmesriikides, ning pidades silmas mõju, mida kõrgemad maksumäärad avaldaks tarbijatele 
ja inflatsioonile.

Bulgaaria on seisukohal, et kõiki muutusi maksude miinimummäärades, mis on seotud 
kavandatava struktuuri kahe komponendiga, peaksid hindama ja heaks kiitma liikmesriigid 
absoluutse enamusega.

IV Direktiivi ettepaneku vaatas üle Eelarve- ja finantskomisjon oma koosolekul 
8. juuni 2011.

Eelarve- ja finantskomisjon on seisukohal, et muudatuste ettepanekud loovad ELis 
selge seadusandliku raamistiku, laiendades Direktiivi 2003/96/EÜ kehtivust ning tuues 
energiatoodete maksustamise süsteemi süsinikemissioonide komponendi.

Eelarve- ja finantskomisjon toetab Bulgaaria seisukohta, et liikmesriik kasutab ära 
2020. aastal lõppevat pikendatud üleminekuperioodi, mille jooksul ei kehtestata kütustele 
süsinikemissioonidega selle direktiivi artiklites 8 ja 9 toodud põhjustel rakendatavad makse.

Eelarve- ja finantskomisjon on seisukohal, et see direktiiv tervikuna on kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega, kuid muret põhjustavad maksustamisele kavandatavaid 
miinimummäärasid puudutavad eeskirjad. Proportsionaalsuse printsiibi seisukohast ei nähta, 
et see direktiivi eelnõu ületaks piire määral, mis on vajalik selles välja toodud eesmärkide 
saavutamiseks, kuid arvatakse, et vaja on täiendavat hinnangut lisaks tekitatavale 
administratiiv- või finantskoormusele.

Ülaltoodu valguses toetab eelarve- ja finantskomisjon ettepanekut laiendada direktiivi 
kohaldamisala ja kaasata süsinikemissiooniga seotud komponenti 8 energiatoodete maksu, 
kuid ei toeta muudatusi, mis puudutavad ettepanekut kehtestada maksude miinimummäärad ja 
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ettepanekut neid iga kolme aasta jooksul ajakohastada vastavalt ühtlustuvale 
tarbijahinnaindeksile.

V Pärast 10. juunil 2011 toimunud arutelu nõukogu direktiivi eelnõu üle, millega 
korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik 
(KOM(2011) 169) kuupäevaga 13. aprill 2011, annab Bulgaaria Vabariigi Rahvaassamblee 
läbi Euroopa asjade komitee ja Euroopa rahade järelevalve välja järgneva põhjendatud 
arvamuse, mis edastatakse Euroopa institutsioonidele:

1. Pidades silmas praegu Euroopas päevakorras olevaid küsimusi, mis puudutavad ELi 
ja ühisturu majanduslikku korraldust ning ühiseid meetmeid, mis on võetud ülemaailmse 
majanduskriisi tagajärgede vastu, on Euroopa asjade kommitee ja Euroopa rahade järelevalve 
korduvalt väljendanud oma arvamust ühise maksupoliitika kehtestamise kohta ELi tasemel ja 
arvanud, et jälgida tuleks, et ei tekitataks ohtusid või negatiivseid mõjusid 
majanduskeskkonna ennustatavusele, stabiilsusele ega konkurentsivõimele.

2. Euroopa asjade ja Euroopa rahade järelevalve komisjon on seisukohal, et 
muudatuste ettepanekud loovad ELis selge seadusandliku raamistiku, laiendades direktiivi 
2003/96/EÜ kehtivust ning tuues energiatoodete maksustamise süsteemi süsinikemissioonide 
komponendi.

3. Euroopa asjade ja Euroopa rahade järelevalve komisjon soovib juhtida tähelepanu 
asjaolule, et Bulgaaria on üks liikmesriike, millel on kasu üleminekuperioodi pikendamisest 
aastani 2020, mille jooksul ei maksustata süsinikemissiooniga seotud komponenti (ülejäänud 
liikmesriikides saavutab direktiiv kehtivuse jaanuaris 2013.)

4. Euroopa asjade ja Euroopa rahade järelevalve komisjon on seisukoha, et direktiivi 
muudatuste ettepanekud võiksid märgatavalt suurendada eri kiirusega areneva Euroopa
riski ning süvendada veelgi enam lõhet arenenud riikide ja uute liikmesriikide vahel 
(hoolimata aastani 2020 kehtivast üleminekuperioodist).

5. Euroopa asjade komisjon ja Euroopa rahade järelevalve on seisukohal, et direktiivi 
eelnõu võib ohustada Euroopa majanduse konkurentsivõimet võrreldes teiste majanduste ja 
maailmaturuga.

6. Pärast direktiivi ettepaneku kaalumist subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte osas võtab Euroopa asjade komisjon ja Euroopa rahade järelevalve järgmise 
seisukoha:

Subsidiaarsuse põhimõte:

Kuigi osa direktiivi eelnõu sätetest on subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas, siis sätted, 
mis puudutavad minimaalsete maksumäärade kehtestamist rikuvad seda põhimõtet.
Euroopa asjade komisjon ja Euroopa rahade järelevalve toob välja järgmised 
negatiivsed mõjud Bulgaaria majandusele:

1) Bulgaaria majanduse konkurentsivõime vähenemine selle kõrge 
energiaintensiivsuse ning sõltuvuse tõttu traditsioonilistest energiatoodetest;
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2) võimalik inflatsiooni surve ja tarbijahinnaindeksi tõus, mis väljenduvad 
kõrgemates hindades lõpptarbijale;

3) minimaalsete maksumäärade kehtestamine võib osutuda ka probleemiks 
Bulgaaria Vabariigi riiklikule maksupoliitikale.

Proportsionaalsuse põhimõte:

Direktiivi eelnõu ei lähe põhimõtteliselt kaugemale sellest, mis on vajalik välja toodud 
eesmärkide saavutamiseks, kuid vajalik oleks täiendava hinnangu koostamine 
arvatavale administratiiv- ja finantskoormusele. Lisaks:

1. Hinnangud Euroopa Komisjoni kavandatavatele meetmetele ei ole piisavalt
põhjalikud ja ei põhjenda vajalikul määral kõiki kavandatavaid muudatusi.

2. On oht, et riik peab aina rohkem sekkuma eelarve ümber jaotamisse, mis on 
vastuolus Bulgaaria strateegiliste prioriteetidega. 

3. Bulgaaria ettevõtetel ei ole arvatavasti keskmise pikkusega perioodi jooksul
vahendeid ja võimalusi energiatõhususe alal vanadele liikmesriikidele järele 
jõudmiseks.

See aruanne ja sellega seotud arvamused võeti vastu ühehäälselt, 9 häält 0 vastu.

MONIKA PANAYOTOVA

EUROOPA ASJADE KOMITEE JA EUROOPA 
RAHADE JÄRELELVALVE EESISTUJA


