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***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse direktiive (EL) 
2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega 
COVID-19 puhkemise tõttu
(COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2020)0198),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9-0137/2020),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0000/2020),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 
Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Kuigi COVID-19 puhang tekitab 
riiklikele ametiasutustele tõsiseid raskusi, 
ei tohiks seda kasutada ettekäändena, et 
edasi lükata ühiselt kokkulepitud 
eeskirjade rakendamist. Enne puhangut 
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olid mõned liikmesriigid teatanud, et neil 
tekib uue süsteemi rakendamisel viivitusi. 
Kui COVID-19 puhanguga seotud otsesed 
raskused välja arvata, peaks valitsused 
tegema kõik jõupingutused uue süsteemi 
rakendamiseks. Liikmesriigid, kes 
seisavad silmitsi probleemidega, mis 
võivad põhjustada viivitusi eeskirjade 
täielikul rakendamisel, peaksid kasutama 
komisjoni pakutavat tehnilist abi, et 
tagada e-kaubanduse paketi 
nõuetekohane ja täielik rakendamine. E-
kaubanduse paketi eesmärgid hõlbustada 
Euroopa VKEde ülemaailmset 
konkurentsivõimet, leevendada 
haldussurvet liidu müüjatele ja tagada, et 
veebiplatvormid aitaksid kaasa 
õiglasemale käibemaksu kogumise 
süsteemile, võideldes samal ajal 
maksupettuste vastu, on kõigi ettevõtjate 
jaoks võrdsete võimaluste tagamise 
põhiaspektid, mis on eriti oluline COVID-
19 järgse majanduse taastamise 
kontekstis.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Võttes arvesse raskusi, millega 
liikmesriigid COVID-19 kriisi 
lahendamisel silmitsi seisavad, ja asjaolu, 
et uued sätted rajanevad põhimõttel, et 
direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 
2019/1995 sätete kohaldamise tagamiseks 
peavad kõik liikmesriigid ajakohastama 
oma IT-süsteeme, tagades niiviisi teabe 
kogumise ja edastamise ning maksete 
tegemise muudetud kordade alusel, on vaja 
kõnealuste direktiivide ülevõtmise ja 
kohaldamise kuupäevad kuue kuu võrra 

(4) Võttes arvesse uusi raskusi, millega 
liikmesriigid COVID-19 puhangu 
tagajärjel silmitsi seisavad, ja asjaolu, et 
uued sätted rajanevad põhimõttel, et 
direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 
2019/1995 sätete kohaldamise tagamiseks 
peavad kõik liikmesriigid ajakohastama 
oma IT-süsteeme, tagades niiviisi teabe 
kogumise ja edastamise ning maksete 
tegemise muudetud kordade alusel, võib 
olla vaja kõnealuste direktiivide 
kohaldamise kuupäevad kolme kuu võrra 
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edasi lükata. Kuue kuu võrra 
edasilükkamine on asjakohane, kuna 
viivitus peaks olema võimalikult lühike, 
minimeerimaks täiendavat eelarvekahju 
liikmesriikidele.

edasi lükata. Edasilükkamine ei ole 
soovitav, kuna see toob kaasa tulude 
vähenemise ja käibemaksu alalaekumise 
suurenemise, pikendades samal ajal 
ebaausat konkurentsi kolmandate riikide 
ja liidu müüjate vahel. Siiski võib olla 
asjakohane kolmekuuline 
edasilükkamine, kuna see vastab 
liikumispiirangute perioodile enamikus 
liikmesriikides. Veelgi pikem 
edasilükkamine suurendaks 
käibemaksupettuste ohtu ajal, mil tuleks 
täiendada riigi rahanduse tuluallikaid, et 
võidelda pandeemia ning selle 
majanduslike ja sotsiaalsete 
tagajärgedega. Pikem, kuuekuuline 
viivitus võib viia liikmesriikide tulude 
vähenemiseni 2,5–3,5 miljardi euro võrra. 
COVID-19 puhangu põhjustatud kriisi 
arvestades on äärmiselt oluline vältida 
edasist tulude vähenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv (EL) 2017/2455
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2006/112/EÜ muudatused, mis 
jõustuvad 1. juulil 2021

Direktiivi 2006/112/EÜ muudatused, mis 
jõustuvad 1. aprillil 2021

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2017/2455
Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav lause
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2021 muudetakse 
direktiivi 2006/112/EÜ järgmiselt.

Alates 1. aprillist 2021 muudetakse 
direktiivi 2006/112/EÜ järgmiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv (EL) 2017/2455
Artikkel 3 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2021 jäetakse välja 
direktiivi 2009/132/EÜ IV jaotis.

Alates 1. aprillist 2021 jäetakse välja 
direktiivi 2009/132/EÜ IV jaotis.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv (EL) 2017/2455
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
30. juuniks 2021 käesoleva direktiivi 
artiklite 2 ja 3 järgimiseks vajalikud õigus- 
ja haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi artiklite 2 ja 3 
järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid 31. märtsiks 2021. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2017/2455
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad kohaldavad käesoleva direktiivi 
artiklite 2 ja 3 järgimiseks vajalikke 
meetmeid alates 1. juulist 2021.

Nad kohaldavad käesoleva direktiivi 
artiklite 2 ja 3 järgimiseks vajalikke 
meetmeid alates 1. aprillist 2021.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1
Direktiiv (EL) 2019/1995
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
hiljemalt 30. juuniks 2021 käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
31. märtsiks 2021. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1
Direktiiv (EL) 2019/1995
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 
1. juulist 2021.

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 
1. aprillist 2021.
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SELETUSKIRI

Osana e-kaubanduse käibemaksu paketist võttis nõukogu 5. detsembril 2017 vastu direktiivi 
(EL) 2017/2455 (e-kaubanduse käibemaksu direktiiv) ja nõukogu määruse (EL) 2017/2454 
(e-kaubanduse käibemaksu määrus). Nõukogu võttis 21. novembril 2019 vastu direktiivi (EL) 
2019/1995 (teine e-kaubanduse käibemaksu direktiiv). 

Uus e-kaubanduse käibemaksusüsteem lihtsustab tarbijate ja ettevõtjate, eelkõige idufirmade 
ja VKEde jaoks kaupade piiriülest ostmist ja müümist internetis. Samuti aitab see 
liikmesriikidel korvata internetimüügilt igal aastal saamata jäänud käibemaksu, mis on 
praeguste hinnangute kohaselt 5 miljardit eurot, tagades, et ELi-välised ettevõtjad ei saa ELi 
tarbijatele nii otse kui ka internetipõhiste kauplemiskohtade kaudu müümisel eeliskohtlemist. 

Suurema osa e-kaubanduse käibemaksu paketi kohaldamise algusajaks hääletati ühehäälselt 
1. jaanuar 2021, et anda liikmesriikidele oma õigusaktide ja IT-süsteemide kohandamiseks 
piisavalt aega.

Komisjon esitas 14. veebruaril 2020 ülevaate liikmesriikide valmisolekust, kusjuures enamik 
liikmesriike kinnitas, et neil on võimalik kohaldada eeskirju õigeaegselt. Kaks liikmesriiki 
väljendasid muret ja taotlesid kohaldamise edasilükkamist ühe või enama aasta võrra. 
COVID-19 kriisi puhkemise tõttu on ka teised liikmesriigid väljendanud muret seoses 
ettevalmistustöö lõpuleviimisega ja sellest tulenevalt uute eeskirjade kohaldamisega alates 
1. jaanuarist 2021. Sarnaseid probleeme tõstatasid ka olulised ettevõtjad, eelkõige posti- ja 
kulleriteenuse osutajad.

Seetõttu tegi komisjon 8. mail 2020 otsuse lükata e-kaubanduse käibemaksu paketi 
kohaldamise alguskuupäev kuue kuu võrra edasi (1. jaanuari 2021 asemel 1. juuli 2021).

Kuigi raportöör toetab e-kaubanduse käibemaksu paketi kohaldamise alguskuupäeva 
edasilükkamist COVID-19 puhangu tõttu, ei ole ta nõus komisjoni poolt kavandatud kuue 
kuuga. Selle asemel, kui teatav edasilükkamine peaks vajalikuks osutuma, võiks kaaluda 
liikumispiirangute kestust kajastavat edasilükkamist, et anda ametiasutustele ja teistele 
ettevõtjatele lisaaega liikumispiirangute perioodi kompenseerimiseks. Sellele vaatamata oleks 
viivitamata jätmine, kui võimalik, parem lahendus, kui arvestada majanduslikke tagajärgi.

Komisjoni hinnangul oleks liikmesriikide eelarvekahju e-kaubanduse käibemaksu paketi 
õigeaegselt rakendamata jätmise korral ligikaudu 5–7 miljardit eurot aastas. 6-kuuline viivitus 
tähendaks liikmesriikidele seega vähemalt 2,5–3,5 miljardit eurot saamata jäänud tulu, 
pidades seejuures silmas, et selles hinnangus ei võeta arvesse e-kaubanduse tohutut kasvu 
COVID-19 kriisi ajal. Liikmesriigid peaksid olema teadlikud sellise viivituse tagajärgedest ja 
selle mõjust riigi rahandusele ELis ning konkurentsivõimelisele ELi turule. 

Raportöör on seisukohal, et viivitus peaks olema võimalikult lühike ja kajastama kriisi 
pikkust (3 kuud), vähendades samal ajal võimalikult suurel määral riske ja kulusid, millele 
juhiti tähelepanu komisjoni 2020. aasta veebruari hinnangus.


