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LÜHISELGITUS

I. Komisjoni ettepanek

Praeguse energia maksustamise direktiiviga on mootorikütuse ja kütteainena kasutatavate 
energiatoodete ning elektri maksustamisel kehtestatud madalaimad maksustamistasemed. 
Neid madalaimaid maksustamistasemeid kohaldatakse üldiselt tarbitava energiatoote mahule. 
Komisjon leiab, et sellel süsteemil on mitmeid negatiivseid mõjusid, nagu ELi 
kliimamuutustega seotud eesmärkidega vastuolus olevate stiimulite loomine või siseturu 
moonutamine.

Oma ettepanekuga direktiiv läbi vaadata soovib komisjon neid negatiivseid mõjusid heastada. 
Üheks põhiliseks ideeks on energia maksustamise uus struktuur, jaotades energiatoodete 
madalaim maksustamistase kaheks:
1) Üks neist põhineks energiatoote CO2-heitel. Kõikide energiaallikate, mis praegusel hetkel 
või edaspidi loetakse süsinikdioksiidivabaks, maksustamistase oleks null.
2) Teine põhineks energiasisaldusel gigadžauli kohta, olenemata energiatootest, et 
stimuleerida energia kokkuhoidu.

Samal ajal on ettepaneku eesmärgiks viia energia maksustamise direktiiv suuremasse 
kooskõlla teiste ELi poliitikatega, näiteks ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga. Seoses 
sellega teeb komisjon ettepaneku mitte kohaldada CO2-heite maksustamist heitkogustega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud käitistele, s.t sealhulgas lennundusele.

Mitmed selle ettepaneku aspektid puudutavad transpordipoliitikat, näiteks:
– kaotatakse liikmesriikide võimalus maksustamisel erinevalt kohelda mootorikütusena 
kasutatava gaasiõli kaubanduslikku ja mittekaubanduslikku kasutamist;
– kaotatakse võimalus energiatarbimise üldisel maksustamisel kohaldada taksode puhul 
madalamat maksustamistaset, kuna see ei ole enam kooskõlas alternatiivsete kütuste, 
alternatiivsete energiakandjate ning keskkonnahoidlike linnasõidukite kasutamist toetavate 
eesmärkidega;
– ajakohastatakse standardsete paakide ja erikonteinerite määratlused.

Lõpetuseks teeb komisjon ettepaneku vabastada energiamaksust kaldaäärne elektrienergia, 
mida jaotatakse sadamakai ääres seisvatele laevadele, ning säilitada liikmesriikide kohustus 
vabastada maksust kütused, mida kasutatakse õhusõiduki või laeva kütusena. Siseveeteede 
osas teeb komisjon ettepaneku säilitada kehtivad eeskirjad, mis võimaldavad liikmesriikidel 
kohaldada maksustamistasemes täielikke või osalisi vabastusi või vähendamisi. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tuleb tagada, et siseturg toimib 
jätkuvalt nõuetekohaselt, arvestades 
Euroopa Nõukogu eesistujariigi 8.–9. 
märtsi 2007. aasta ja 11.–12. detsembri 
2008. aasta järeldustes heaks kiidetud uusi 
nõudeid, mis hõlmavad kliimamuutuste 
mõju piiramist, taastuvate energiaallikate 
kasutamist ja energiasäästu.

(2) Tuleb tagada, et siseturg toimib 
jätkuvalt nõuetekohaselt, arvestades 
Euroopa Nõukogu eesistujariigi 8.–9. 
märtsi 2007. aasta ja 11.–12. detsembri 
2008. aasta järeldustes heaks kiidetud uusi 
nõudeid, mis hõlmavad kliimamuutuste 
mõju piiramist, taastuvate energiaallikate 
kasutamist ja energiasäästu. Seetõttu tuleb 
tagada energiaallikate ühetaoline 
kohtlemine selle direktiivi raames, et luua 
energiatarbijate jaoks võrdsed tingimused, 
sõltumata kasutatavast energiaallikast.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Energiatoodete maksustamisele 
tuleks läheneda tehnoloogia suhtes 
neutraalselt, et anda uutele 
tehnoloogiatele arenguvõimalus.

Selgitus

Komisjoni poliitika peab olema tehnoloogiate suhtes täiesti neutraalne, et uued tehnoloogiad 
saaksid arenguvõimaluse. Olemasolevatest tehnoloogiatest tuleks säilitada üksnes kõige 
kestlikumad ja tõhusamad.

Muudatusettepanek 3
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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) Energia maksustamise põhieesmärk 
on ergutada tarbijaid energiat tõhusamalt 
kasutama ja saama seda 
keskkonnasäästlikumatest allikatest. 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.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Iga kõnealune komponent tuleks 
arvutada objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mis võimaldab eri energiaallikaid 
ühetaoliselt kohelda. CO2-heite 
maksustamise puhul tuleks tugineda CO2-
heitele, mida põhjustab iga asjaomase 
energiatoote kasutamine, võttes aluseks 

(6) Iga kõnealune komponent tuleks 
arvutada objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mis võimaldab eri energiaallikaid 
ühetaoliselt kohelda, et saaks kehtestada 
asjakohase energia maksustamise 
raamistiku. CO2-heite maksustamise 
puhul tuleks tugineda CO2-heitele, mida 
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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.

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.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
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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. Komisjon peaks 
seetõttu analüüsima eristust 
kaubandusliku ja mittekaubandusliku 
kasutamise vahel, et anda 
transpordifirmadele võimalus 
kohanemiseks olukorraga väljaspool 
üleminekuperioodi, juhul kui vastavale 
mõjuhinnangule järgneb eristuse 
lõpetamine. 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.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 5 
lubatakse teatavatel juhtudel kohaldada 
erinevaid maksumäärasid. Selleks et CO2-
hinna signaal oleks järjekindel, peaks 
liikmesriikide võimalus kehtestada 
erinevad siseriiklikud määrad piirduma 
energiatarbimise üldise maksustamisega. 
Peale selle ei ole võimalus kohaldada 
taksodes kasutatava mootorikütuse suhtes 
madalamat maksustamistaset enam 
kooskõlas alternatiivsete kütuste, 
energiakandjate ning keskkonnahoidlike 

(15) Direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 5 
lubatakse teatavatel juhtudel kohaldada 
erinevaid maksumäärasid. Selleks et CO2-
hinna signaal oleks järjekindel, peaks 
liikmesriikide võimalus kehtestada 
erinevad siseriiklikud määrad piirduma 
energiatarbimise üldise maksustamisega.



PE472.088v04-00 8/17 AD\884515ET.doc

ET

linnasõidukite kasutamist toetavate 
eesmärkidega ning see tuleks välja jätta.

Selgitus

Taksosid tuleks käsitleda kui ühistranspordivahendeid, mis aitavad vähendada ummikuid. 
Seetõttu peaksid nad jätkuvalt saama kasutada kütuse maksusoodustust.

Muudatusettepanek 7

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 
laeva pardal toodetud elektrienergia (sh kui 
laev seisab sadamakai ääres). Mõnes 
sadamas on võimalus kasutada 
keskkonnahoidlikku alternatiivset 
energiaallikat kaldalt tuleva elektrienergia 
näol, seda aga maksustatakse. Selleks et 
vältida laevakütusest elektri tootmist kai 
ääres seisvatel laevadel ning sellega 
kaasnevat kohalikku õhureostust, seni kui
selles valdkonnas ei ole veel vastu võetud 
terviklikumat raamistikku, peaksid 
liikmesriigid vabastama energia 
maksustamisest kaldal toodetava 
elektrienergia, mida kasutavad mere- või 
siseveesadamas kai ääres seisvad laevad. 
Lisaks ei tohiks lubada toota elektrit 
sadamakai ääres seisvatele laevadele, kui 
neil on võimalik kasutada 
maismaavõrgust saadavat elektrit. 

Selgitus

Sadamakai ääres seisvate laevade pardal olevast kütusest elektri tootmise keelamine 
tugevdab komisjoni kavandatud maksuvabastuse korda ja aitab vähendada reostust 
sadamates.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Selleks et soodustada siseveeteede 
kasutamist, peaksid liikmesriigid suutma 
jätkuvalt kehtestada neile soodsaid 
maksutingimusi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Eri transpordiliikidele tuleks luua 
võrdsed võimalused. Järkjärgult tuleks 
kaotada nõue vabastada maksustamisest 
teatavates sektorites kasutatav kütus. 
Euroopa ettevõtete ja tööstusharude 
konkurentsivõime säilitamiseks tuleks nõu 
pidada rahvusvahelisel tasandil. 

Selgitus

Kehtiv nõue vabastada maksustamisest teatavad transpordiliigid ei ole kooskõlas avatud ja 
õiglase Euroopa transpordituru põhimõttega. Oluline on mitte kahjustada meie ettevõtete 
konkurentsivõimet rahvusvaheliste ettevõtetega võrreldes.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid, kes kehtestavad 
teekasutusmaksude süsteemi sõidukitele 
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või poolhaagisautorongidele, mis on ette 
nähtud ainult kaupade maanteeveoks, 
maksustavad sellistes sõidukites 
kasutatavat kütust üksnes I lisa tabelis A 
esitatud energiatarbimise üldise 
maksustamise väärtuste alusel.

Selgitus

Eurovignette’i eesmärgiks oli võtta arvesse väliskulusid, et katta ka kaupade maanteeveol 
tekitatava reostuse kulud. Käesoleva muudatusettepanekuga välditakse kaupade maanteeveol 
tekitatava reostuse topeltmaksustamist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artikkel 5 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

järgmistel eesmärkidel: kohalik 
ühistransport (taksod kaasa arvatud), 
jäätmete kogumine, relvajõud ja 
riigihaldus, puuetega inimesed, 
kiirabiautod;

järgmistel eesmärkidel: kohalik 
ühistransport, jäätmete kogumine, 
relvajõud ja riigihaldus, puuetega 
inimesed, kiirabiautod;

Selgitus

Taksosid tuleks käsitleda kui ühistranspordivahendeid, mis aitavad vähendada ummikuid. 
Seetõttu peaksid nad jätkuvalt saama kasutada kütuse maksusoodustust.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 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 

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

2. Liikmesriigid võivad üleminekuperioodi 
jooksul, mida hinnatakse vastavalt 
artiklile 29, eristada mootorikütusena 
kasutatava gaasiõli kasutamist 
kaubanduslikul ja mittekaubanduslikul 
eesmärgil, tingimusel, et järgitakse 
ühenduse madalaimat taset ning 
kaubanduslikul eesmärgil 
mootorikütusena kasutatava gaasiõli 
maksumäär ei ole madalam kui 
liikmesriigis kohaldatav maksustamistase, 
nagu on sätestatud lõikes 1, olenemata 
sellest, mida on käesolevas direktiivis 
sätestatud seda kasutust käsitlevate 
erandite kohta.
3. „kaubanduslikul eesmärgil 
mootorikütusena kasutatav gaasiõli” –
järgmistel eesmärkidel mootorikütusena 
kasutatav gaasiõli:
a) kauba vedu rendi või tasu eest 
mootorsõidukite või 
poolhaagisautorongidega, mis on ette 
nähtud ainult kaupade maanteeveoks ja 
mille suurim lubatud täismass ületab 7,5 
tonni;
b) reisijate regulaarne või juhutine vedu 
M2- või M3-kategooria 
mootorsõidukitega, mis on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
septembri 2007. aasta direktiivis 
2007/46/EÜ, millega kehtestatakse 
raamistik mootorsõidukite ja nende 
haagiste ning selliste sõidukite jaoks 
mõeldud süsteemide, osade ja eraldi 
seadmestike kinnituse kohta1.
_____________
ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kuni 31. detsembrini 2020
elektrienergia, mis toodetakse kaldal ja 
vahetult jaotatakse sadamakai ääres 
seisvatele laevadele.

e) elektrienergia, mis toodetakse kaldal ja 
vahetult jaotatakse mere- ning 
sisemaasadamates kai ääres seisvatele 
laevadele.

Selgitus

Kui me soovime oluliselt vähendada CO2, väävli ja teiste tervisele ohtlike ainete heiteid 
sadamapiirkondades, ei ole selle erandi jaoks tähtaega vaja. Et neid algatusi sadamate 
valdajate seas edendada, tuleks tagada soodsam kohtlemine.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-i) lõiget muudetakse järgmiselt:
e) energiatooted ja elekter, mida 
kasutatakse reisijate ja kaupade veoks 
raudteel, metrooga, trammiga, trolliga 
või bussiga, kasutades kütusena elektrit, 
maagaasi või veeldatud naftagaasi;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga muudetakse direktiivi 2003/96 teksti, lisades maagaasi, 
veeldatud naftagaasi ning elektrit kasutavad bussid. Liikmesriikidele tuleks anda ka suuremad 
võimalused kehtestada maksuvabastusi raudtee-, metroo- ja trammitranspordile ning 
linnaliinibussidele, mille NOX ja tahkete osakeste heitkogused on madalad, kuna need heited 
on linnakeskkonnas inimeste tervisele väga kahjulikud.

Muudatusettepanek 15

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



AD\884515ET.doc 13/17 PE472.088v04-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud volituste rakendamine Volituste delegeerimine
1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta vastu artikli 2 lõikes 5 
osutatud delegeeritud õigusakte.

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusaktid kooskõlas 
artikliga 27a energiatoodete ja 
elektrienergia maksustamise kohta.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
teatavaks nõukogule.
3. Komisjonile antud volituste suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 27a ja 27b sätestatud tingimusi.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 20
Direktiiv 2003/96/EÜ
Artiklid 27a kuni 27c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeerimise tagasivõtmine Delegeeritud volituste rakendamine

1. Nõukogu võib artikli 2 lõikes 5 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta.

(1) Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
käesolevas artiklis sätestatud tingimusi.

2. Kui nõukogu on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
ta sellest teavitada komisjoni mõistliku aja 
jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, 
nimetades delegeeritud volitused, mille 
suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist, 
ja tagasivõtmise võimalikud põhjused.

(2) Komisjonile antakse alates ...* 
määramata ajaks õigus võtta vastu artiklis 
27 osutatud delegeeritud õigusakte.

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.

(3) Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 27 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. 
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See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.
(4) Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule samal ajal.
(5) Vastavalt artiklile 27 vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui ei Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe 
kuu jooksul alates õigusakti neile 
teatavakstegemisest või juhul, kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
seda kuupäeva komisjonile teatanud, et 
nad on otsustanud vastuväiteid mitte 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda tähtaega pikendada 
kahe kuu võrra.”
_________________
 ELT: palun sisestada käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäev.

Artikkel 27b
Delegeeritud õigusaktide suhtes 

vastuväidete esitamine
1. Nõukogu võib delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväiteid esitada [kolme] kuu 
jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. 
2. Kui nõukogu ei ole kõnealuse 
ajavahemiku jooksul delegeeritud 
õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, 
avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja 
see jõustub õigusaktis sätestatud 
kuupäeval.
Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, 
kui nõukogu on komisjonile teatanud, et 
ta ei kavatse vastuväiteid esitada.
3. Kui nõukogu esitab delegeeritud 
õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei 
jõustu. Nõukogu põhjendab delegeeritud 
õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.
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Artikkel 27c
Euroopa Parlamendile teatamine

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest, 
delegeeritud õigusakti suhtes esitatud 
vastuväidetest või volituste delegeerimise 
tagasivõtmisest nõukogu poolt.

Muudatusettepanek 17

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

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 esitab komisjon nõukogule 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
kohta ja vajaduse korral ettepaneku selle 
muutmiseks. 

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 liikmesriikide poolt riigi ja/või 
piirkondlikul tasandil kehtestatud 
energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamise taset, CO2-heite 
maksustamise madalaimat taset, 
innovatsiooni ja tehnoloogiliste lahenduste 
mõju, eriti seoses energiatõhususega, 
eristust mootorikütusena kasutatava 
gaasiõli kaubandusliku ja 
mittekaubandusliku kasutuse vahel ning 
selle eristuse lõpetamise perspektiive,
elektrienergia kasutamist
transpordisektoris, ning käesoleva 
direktiiviga ette nähtud maksuvabastuste ja 
-vähenduste põhjendatust, sealhulgas 
õhusõiduki või laeva kütusena kasutatavate 
kütuste puhul. See aruanne sisaldab ka 
ülevaadet olemasolevatest 
maksustamissätetest kahepoolsetes 
lennunduslepingutes. Aruandes võetakse 
arvesse siseturu nõuetekohast toimimist, 
madalaimate maksustamistasemete 
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tegelikku väärtust ja aluslepingu 
üldeesmärke. 

Esimeses aruandes hinnatakse, kas on 
vaja tühistada artikli 14 lõike 1 punktide b 
ja c alusel tehtud vabastus selliste 
energiatoodete suhtes, mida tarnitakse 
kasutamiseks õhusõiduki 
mootorikütusena ja ühenduse vetes 
sõitmiseks, juhul kui IMOs või ICAOs või 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
alusel on saavutatud kokkulepe 
kehtestada CO2 vähendamise meetmeid 
lennu- või laevatranspordi sektoris.
Kui rahvusvahelisel tasandil edusamme ei 
ole, esitab komisjon õigusakti ettepaneku 
CO2 heidete vähendamiseks mõlemas 
sektoris, võttes arvesse süsinikdioksiidi 
lekke ohtu ja sektori konkurentsivõimet.

Selgitus

On oluline, et kõik lennu- ja meretranspordi sektorit puudutavad otsused võetaks vastu 
rahvusvahelisel tasandil, et hoida ära konkurentsimoonutusi ja süsinikdioksiidi lekke ohtu. 
Komisjonil tuleb kindlasti teha kõik, mis võimalik, et saavutada rahvusvahelist kokkulepet, 
kuid kui see ei õnnestu, tuleb esitada asjakohased õigusakti ettepanekud.
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