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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

16.6.2011

TEATIS LIIKMETELE
(52/2011)

Teema: Hispaania Kuningriigi parlamendi Cortes Generales põhjendatud arvamus 
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 
2003/96/EÜ (millega korraldatakse 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) artiklile 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 asjaomane eelnõu ei vasta tema 
arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Hispaania Kuningriigi parlamendi Cortes Generales
põhjendatud arvamus eespool nimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

EUROOPA LIIDU ASJADE ÜHISKOMISJONI ARVAMUS 1/2011 
SUBSIDIAARSUSE PÕHIMÕTTE KOHALDAMISE KOHTA SEOSES 
ETTEPANEKUGA VÕTTA VASTU NÕUKOGU DIREKTIIV, MILLEGA 
MUUDETAKSE DIREKTIIVI 2003/96/EÜ (MILLEGA KORRALDATAKSE ÜMBER 
ENERGIATOODETE JA ELEKTRIENERGIA MAKSUSTAMISE ÜHENDUSE 
RAAMISTIK) [KOM(2011) 169 LÕPLIK] [2011/0092 (CNS)| {SEK (2011) 409 
LÕPLIK} {SEK (2011) 410 LÕPLIK}

TAUSTTEAVE

A. Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolliga, mis 
on lisatud 1. detsembril 2009 jõustunud 2007. aasta Lissaboni lepingule, on kehtestatud 
menetlus, mis võimaldab riikide parlamentidel kontrollida Euroopa seadusandlike algatuste
vastavust subsidiaarsuse põhimõttele. Asjaomast protokolli kohaldatakse Hispaanias 
22. detsembri seadusega 24/2009, millega muudetakse 19. mai seadust 8/1994. Käesoleva
arvamuse õiguslikuks aluseks on eelkõige seadusele 8/1994 lisatud artikli 3 punkt j ning 
artiklid 5 ja 6.

B. Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ
(millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse 
raamistik), kiideti heaks Euroopa Komisjonis ja edastati liikmesriikide parlamentidele, kellel 
on kaheksa nädalat aega, et hinnata algatuse vastavust subsidiaarsuse põhimõttele, tähtajaga 
14. juuni 2011.

C. Euroopa Liidu asjade ühiskomisjoni juhatus ja eestkõnelejad kiitsid 10. mail 2011 heaks 
kokkuleppe korraldada kõnealuse Euroopa seadusandliku algatuse uurimine, määrates 
arvamuse koostajaks senaator Eva Parera Escrichsi ning paludes valitsuselt seaduse 8/1994 
artikli 3 punktis j ette nähtud aruannet.

D. Ühiskomisjonile edastati majandus- ja rahandusministeeriumi koostatud aruanne, mis 
saadeti põhiseadus- ja parlamentaarsete küsimuste riikliku sekretariaadi kaudu, nagu ka 
Baskimaa parlamendi ja Kanaari saarte parlamendi aruanded. Autonoomsete parlamentide 
aruannetes ei seata kahtluse alla käsitletava Euroopa seadusandliku algatuse vastavust 
subsidiaarsuse põhimõttele. Majandus- ja rahandusministeeriumi aruandes väljendatakse 
kahetsust asjakohase mõjuhinnangu puudumise üle.

E. Euroopa Liidu asjade ühiskomisjoni 14. juunil 2011. aastal toimunud koosolekul kiideti 
heaks järgmine

ARVAMUS

1. Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 on sätestatud, et liidu pädevuse kasutamist reguleerib 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte. Kõnealuse artikli lõikes 3 on täpsustatud, et 
liit võtab kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, 
kui liikmesriigid ei suuda riigi, piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada 
kavandatava meetme eesmärke, kuid kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu saab neid 
paremini saavutada liidu tasandil. Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist 
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käsitlevas protokollis, mis on lisatud 2007. aasta Lissaboni lepingule, täpsustakse sellise 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrollimise eesmärk, menetlus ja mõju, mida 
liikmesriikide parlamendid peavad praegu teostama (Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõige 3 ja 
artikli 12 punkt b).

2. Kõnealuse seadusandliku ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 113, milles on sätestatud järgmist: „Pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ning 
majandus- ja sotsiaalkomiteega võtab nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt vastu 
sätted käibemaksu, aktsiisi ja teisi kaudseid makse käsitlevate õigusaktide ühtlustamiseks sel 
määral, mis on vajalik siseturu rajamise ja toimimise tagamiseks ja konkurentsi moonutamise 
vältimiseks.”

3. Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiviga 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber 
energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik, reguleeritakse erinevaid 
energia maksustamise võtmeküsimusi ELi tasandil. Siiski on poliitiline raamistik, millel see 
põhines, 2003. aastast radikaalselt muutunud, kuna energia ja kliimamuutuste valdkonnas on 
kindlaks määratud konkreetsed ja kõrged poliitilised eesmärgid 2020. aastani. Seega on 
asjaomase ettepaneku eesmärk teha vajalikke kohandusi 2003. aasta energia maksustamise 
direktiivi põhisätetes ja ühtlustada viise, kuidas energiamaksudega saavutada eesmärk tagada 
ELis väiksem ja keskkonnasäästlikum energiatarbimine.

Nõukogu arvates tekitab energia maksustamise direktiivi praegune sõnastus teatavaid 
probleeme, mida vaatluse all oleva ettepaneku heakskiitmisega püütakse lahendada.
Täpsemalt on asjaomase ettepaneku eesmärgid järgmised: 1) tagada energiaallikate 
järjekindel käsitlemine energia maksustamise direktiivi raames, et luua energiatarbijate jaoks 
võrdsed tingimused, sõltumata kasutatavast energiaallikast; 2) luua taastuvenergia 
maksustamiseks sobiv raamistik; 3) luua CO2-heite maksustamise raamistik, mis täiendab ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga antavat CO2-hinna signaali, vältides nende kahe 
vahendi kattumist.

4. Ettepanek mõjutab Euroopa Liidu ja liikmesriikide jagatud pädevusvaldkonda, mistõttu 
kohaldatakse subsidiaarsuse põhimõtet. Sellegipoolest ei hõlma vaatluse all olev ettepanek 
seletust subsidiaarsuse seisukohast, millele viidatakse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli (nr 2) artiklis 5. Seega ei saa üksikasjalikult teada 
täpseid argumente, mis annavad liidu seadusandjatele aluse mõistmaks, et ettepanekuga 
järgitakse subsidiaarsuse põhimõtet, ehk teisiti öeldes ei saa teada põhjuseid, millega 
õigustatakse asjaomase ettepaneku eesmärkide tõhusamat saavutamist ühenduse tegevusega, 
mitte eri liikmesriikide eraldi sekkumisega. Samuti ei tooda välja kvalitatiivseid ega 
kvantitatiivseid näitajaid, nagu ei märgita ka ettepanekust tulenevaid võimalikke haldus- või
finantskohustusi.

Ettepanekus piirdutakse väitega, et „energia maksustamise direktiivi läbivaatamist ja selle 
ajastust tuleb vaadata ELi energia ja kliimamuutuste tegevuskava laiemas kontekstis”, kuna 
„praegu töötab EL välja õigusraamistikku, mis peaks võimaldama saavutada 2020. aasta 
olulised eesmärgid”. Nende väidete alusel jõutakse ettepanekus järeldusele, et „eesmärk viia 
energia maksustamise direktiiv paremini kooskõlla kõnealuste eesmärkidega on saavutatav 
üksnes siis, kui liidus võetakse vastu õigusakt, millega muudetakse energia maksustamise 
direktiivi”.

Majandus- ja rahanduseministeerium on omalt poolt esitanud aruande asjaomase ettepaneku 
kohta võtta vastu direktiiv, rõhutades järgmist:
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Meetmed, mis on suunatud teatavate tooteperede riiklike maksumäärade ühtlustamisele, 
piiravad teatud toodete kasutamise edendamist. Ettepanekule lisatud mõjuhinnangus 
selgitatakse põhjuseid, miks bensiini ja diisli riikliku maksumäära erinevus tekitab teatud 
probleeme. Sellegipoolest ei laiene kõnealune hinnang ülejäänud toodetele, mida
mootorikütusena kasutatakse, ega muudele tooteperedele. Niisuguse analüüsita ei ole 
võimalik hinnata, kas riikliku maksumääraga seotud kohustus on subsidiaarsuse põhimõtte 
seisukohast õigustatud.

Seega raskendavad põhjenduse nimetatud puudused Euroopa Liidu asjade ühiskomisjonil 
otsuse vastuvõtmist küsimuses, kas asjaomase ettepanekuga järgitakse subsidiaarsuse 
põhimõtet ELi sekkumise seisukohast.
Ühiskomisjon leiab, et Euroopa Komisjon peab selgitama põhjuseid, mis õigustavad jagatud
pädevuse rakendamist Euroopa Liidu poolt. Enne kõnealuse õigustuse esitamist ei saa 
ühiskomisjon teatada, et algatus on subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas.

KOKKUVÕTE

Eespool nimetatud põhjustel leiab Euroopa Liidu asjade ühiskomisjon, et ettepanekuga 
võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ (millega 
korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse 
raamistik), ei täida Euroopa Komisjon subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist käsitleva protokolli artiklis 5 sätestatut, millega nähakse ette, et 
seadusandliku akti eelnõule tuleb lisada üksikasjalik seletus, mis võimaldab hinnata 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimist.

Arvestades, et nimetatud dokumendid on subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte järgimise hindamiseks väga olulised, tähendab nende puudumine, et 
ühiskomisjonil ei ole põhjust arvata, et Euroopa Komisjon peab subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttest kinni seoses ettepanekuga võtta vastu nõukogu direktiiv, 
millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete 
ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik).


