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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 heitkogustel, mille 

maksumääraks on kehtestatud 20 eurot iga tonni CO2 kohta. 

2. Energiatarbimise üldine maksustamine, mis põhineb gigadžaulides mõõdetaval 

energiasisaldusel energiatootest sõltumata. 

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 olevate 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 



 

PE473.711v02-00 4/20 AD\891230ET.doc 

ET 

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, et kasutataks 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: 

 

 

Muudatusettepanek  1 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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) Tehnoloogilise neutraalsuse huvides 

tuleks madalaimaid maksustamistasemeid 

kohaldada kõigi teatud kasutust hõlmavate 

energiatoodete suhtes. Liikmesriigiti 

ühetaolised maksumäärad ei ole 

energiapoliitika seisukohast olulised. 

 

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 

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. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  3 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

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) 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  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Energia maksustamise korra 

igasugusel muutmisel tuleb tagada, et ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemist välja 

jäävad sektorid ei jääks ebasoodsamasse 

olukorda kui sektorid, mis sellesse 

süsteemi kuuluvad. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Mootorikütusena kasutatava veeldatud 

naftagaasi ja maagaasi puhul ei ole enam 

põhjendatud soodustused, mida antakse 

(18) Mootorikütusena kasutatava veeldatud 

naftagaasi puhul ei ole enam põhjendatud 

soodustused, mida antakse 
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energiatarbimise üldise maksustamise 

madalaimate tasemete alandamise kujul, 

ega võimalus vabastada kõnealused 

energiatooted maksustamisest, arvestades 

eelkõige vajadust suurendada taastuvate 

energiaallikate turuosa, seega tuleks need 

keskpikas perioodis kaotada. 

energiatarbimise üldise maksustamise 

madalaimate tasemete alandamise kujul, 

ega võimalus vabastada asjaomane kütus 

maksustamisest, arvestades eelkõige 

vajadust suurendada taastuvate 

energiaallikate turuosa, seega tuleks need 

keskpikas perioodis kaotada. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid kehtestavad 

energiatoodete ja elektrienergia 

maksustamise vastavalt käesolevale 

direktiivile. 

1. Liikmesriigid kehtestavad 

energiatoodete ja elektrienergia 

maksustamise vastavalt käesolevale 

direktiivile, tagades toodete ja teenuste 

pakkumise mõistliku hinnaga, et 

kodanikke ei ähvardaks 

kütteostuvõimetus. Selleks teostab 

komisjon vastavad mõju-uuringud. 

Selgitus 

Euroopa Liidu peamine eesmärk on tagada oma kodanike heaolu. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 2003/96/EÜ  

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) CN-koodide 2909 19 10 ja 3824 90 91 

alla; 

h) CN-koodide 2909 19 10, 3824 90 91 ja 

3824 90 97 alla; 

 

Muudatusettepanek  8 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt ii 

Direktiiv 2003/96/EÜ  

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt j 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

j) CN-koodide 2909 19 90, 3823 19 90 ja 

3824 90 97 alla, kui need on mõeldud 

kasutamiseks kütteainena või 

mootorikütusena. 

j) CN-koodide 2909 19 90 ja 3823 19 90 

alla, kui need on mõeldud kasutamiseks 

kütteainena või mootorikütusena. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 3 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a b) niisutusvee pumpamiseks kasutatava 

elektrienergia suhtes; 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b – sissejuhatav osa 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 4 – lõiked 3 ja 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) lisatakse lõiked 3 ja 4: välja jäetud 

Selgitus 

See säte on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, kuna piirab liikmesriikide vabadust 

määrata ise oma rahanduspoliitikat. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b 
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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. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  12 

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  

Selgitus 

Vt põhjendust 12. 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1 
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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 

Selgitus 

See säte on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, kuna piirab liikmesriikide vabadust 

määrata ise oma rahanduspoliitikat. 

 

Muudatusettepanek  14 

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 

Selgitus 

Alammäärade automaatne indekseerimine tähendaks seda, et liikmesriikidel kaoks kontroll 

ELi tulevaste alammäärade suuruse üle. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a 
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Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 5 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui järgitakse käesoleva direktiiviga 

ettenähtud madalaimaid 

maksustamistasemeid, võivad liikmesriigid 

tingimusel, et maksude õigsust 

kontrollitakse, kohaldada energiatarbimise 

üldise maksustamise puhul erinevaid 

maksumäärasid järgmistel juhtudel: 

Kui järgitakse käesoleva direktiiviga 

kooskõlastatud madalaimaid 

maksustamistasemeid, võivad liikmesriigid 

tingimusel, et maksude õigsust 

kontrollitakse, kohaldada energiatarbimise 

üldise maksustamise puhul erinevaid 

maksumäärasid järgmistel juhtudel: 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 6 – sissejuhatav osa 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6) Artikkel 7 asendatakse järgmisega: 6) Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega: 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 14 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lisaks sellele, mis on nõukogu 16. 

detsembri 2008. aasta direktiivi 

2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist 

korda ja millega tunnistatakse kehtetuks 

direktiiv 92/12/EMÜ)(*) üldsätetega ette 

nähtud maksustatavate toodete maksust 

vabastamise kohta, ja piiramata muude 

liidu sätete kohaldamist, peavad 

liikmesriigid maksust vabastama 

järgmisena loetletud tooted tingimustel, 

mille nad sätestavad selleks, et tagada 

maksuvabastuse nõuetekohane ja 

1. Lisaks sellele, mis on nõukogu 16. 

detsembri 2008. aasta direktiivi 

2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist 

korda ja millega tunnistatakse kehtetuks 

direktiiv 92/12/EMÜ) üldsätetega ette 

nähtud maksustatavate toodete maksust 

vabastamise kohta, ja piiramata muude 

liidu sätete kohaldamist, peavad 

liikmesriigid maksust vabastama 

järgmisena loetletud tooted tingimustel, 

mille nad sätestavad selleks, et tagada 

maksuvabastuse nõuetekohane ja 
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arusaadav kohaldamine ning ära hoida 

maksudest kõrvalehoidmist, maksustamise 

vältimist ja muid kuritarvitusi: 

arusaadav kohaldamine ning ära hoida 

kütteostuvõimetust, maksudest 

kõrvalehoidmist, maksustamise vältimist ja 

kuritarvitusi: 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt -i (uus) 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b a (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -i) lisatakse järgmine punkt: 

 „b a) kuni 1. jaanuarini 2023 

maanteetranspordis kasutatavate elektri- 

ja hübriidsõidukite laadimiseks kasutatav 

elektrienergia;” 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) energiatooted, mida kasutatakse 

kütteainena ja elektrienergiana 

kodumajapidamistes ja/või asjaomase 

liikmesriigi tunnustatud 

heategevusorganisatsioonides. Selliste 

heategevusorganisatsioonide puhul 

piiravad liikmesriigid maksuvabastuse või 

-vähenduse muu kui äriotstarbelise 

kasutusega. Segakasutuse korral 

kohaldatakse maksustamist iga 

kasutusliigiga proportsionaalselt. Kui üks 

kasutusliik on tähtsusetu, võib selle lugeda 

olematuks; 

h) elektrienergia, maagaas, kivisüsi, 

tahkekütused ja muud energiatooted, mida 

kasutatakse kütteainena ja elektrienergiana 

kodumajapidamistes ja/või asjaomase 

liikmesriigi tunnustatud 

heategevusorganisatsioonides. Selliste 

heategevusorganisatsioonide puhul 

piiravad liikmesriigid maksuvabastuse või 

-vähenduse muu kui äriotstarbelise 

kasutusega. Segakasutuse korral 

kohaldatakse maksustamist iga 

kasutusliigiga proportsionaalselt. Kui üks 

kasutusliik on tähtsusetu, võib selle lugeda 

olematuks; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) kuni 1. jaanuarini 2023 mootorikütusena 

kasutatav maagaas ja veeldatud naftagaas; 

i) kuni 1. jaanuarini 2023 mootorikütusena 

kasutatav maagaas, biogaas ja veeldatud 

naftagaas ning kütmiseks kasutatav 

veeldatud naftagaas; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt i a (uus) 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt l a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i a) lisatakse järgmine punkt: 

 „l a) sõidukimootorites kütusena 

kasutatav maagaas ja biometaan 

vähemalt seniks, kuni taastuvenergia 

osakaal transpordisektoris on vähemalt 

10%. Komisjon jälgib pidevalt turu 

arengut ning esitab sobival ajal vastava 

seadusandliku ettepaneku.”  
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a – alapunkt ii 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) lisatakse järgmine lõik: välja jäetud 

„Punkte a-e ja g kohaldatakse üksnes 

energiatarbimise üldise maksustamise 

suhtes.” 
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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 

maksustamise kuni nullini vähendatud taset 

niisutamisel, põllumajanduses, aianduses, 

vesiviljeluses või metsanduses kasutatavate 

energiatoodete ja elektrienergia suhtes. 

Selgitus 

Liikmesriikidel tuleks lubada kohaldada ka tulevikus kuni nullini vähendatud 

maksustamistaset põllumajanduses, aianduses, kalakasvatuses ja metsanduses. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt 1 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 16 – lõige 1 - sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kuni 1. jaanuarini 2023 võivad 

liikmesriigid, ilma et see piiraks käesoleva 

artikli lõiget 5, kohaldada energiatarbimise 

üldise maksustamise puhul vabastust või 

vähendatud määra, kui maksude õigsust 

kontrollitakse, käesoleva direktiivi artiklis 

2 osutatud maksustatavate toodete puhul, 

kui sellised tooted koosnevad või 

sisaldavad vähemalt ühte järgmistest 

toodetest ning kui direktiivi 2009/28/EÜ 

artikli 2 punktide h ja i kohaste biokütuste 

ja vedelate biokütuste puhul vastavad 

1. Kuni 1. jaanuarini 2023 võivad 

liikmesriigid, ilma et see piiraks käesoleva 

artikli lõiget 5, kohaldada energiatarbimise 

üldise maksustamise puhul vabastust või 

vähendatud määra, kui maksude õigsust 

kontrollitakse, käesoleva direktiivi artiklis 

2 osutatud maksustatavate toodete puhul, 

kui sellised tooted koosnevad või 

sisaldavad vähemalt ühte järgmistest 

toodetest või kui direktiivi 2009/28/EÜ 

artikli 2 punktide h ja i kohaste biokütuste 

ja vedelate biokütuste puhul vastavad 
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sellised tooted kõnealuse direktiivi artiklis 

17 sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele. 

sellised tooted kõnealuse direktiivi artiklis 

17 sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele, 

või kuni nende osakaal mootorikütuste 

turul jääb alla 5%. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 14 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 18 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, 

Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia ja 

Slovakkia võivad artiklites 8 ja 9 osutatud 

kasutuste puhul kohaldada 

üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 

2021, et kehtestada CO2-heite 

maksustamine. Kui liit otsustab vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 

rohkem kui 20 % võrreldes 1990. aasta 

tasemetega, uurib komisjon kõnealuste 

üleminekuperioodide kohaldamist ja esitab 

vajaduse korral ettepaneku nende 

lühendamiseks ja/või I lisas esitatud CO2-

heite maksustamise madalaimate tasemete 

muutmiseks.” 

5. Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, 

Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia ja 

Slovakkia võivad artiklites 8 ja 9 osutatud 

kasutuste puhul kohaldada 

üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 

2030, et kehtestada CO2-heite 

maksustamine. Kui liit otsustab vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 

rohkem kui 20% võrreldes 1990. aasta 

tasemetega, uurib komisjon kõnealuste 

üleminekuperioodide kohaldamist ja esitab 

vajaduse korral ettepaneku vähendada 

CO2-heite maksustamise madalaimaid 

tasemeid võrreldes I lisas esitatud 

tasemetega. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 19 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 27 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 

õigus võtta vastu artikli 2 lõikes 5 osutatud 

delegeeritud õigusakte. 

1. Komisjonile antakse viieks aastaks 

õigus võtta vastu artikli 2 lõikes 5 osutatud 

delegeeritud õigusakte. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 21 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 29 – lõik 1 

 

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 Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 

käesoleva direktiivi kohaldamise ning selle 

kohaldamise mõju kohta liidu 

majandusele ja ELi kodanike heaolule. 

Kui aruandes leitakse, et direktiivi tuleb 

muuta, esitab komisjon vastava 

ettepaneku. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 21 
Direktiiv 2003/96/EÜ 

Artikkel 29 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 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 mõju kaupade 

ja teenuste hindadele ning liikmesriikide 

elanike kütteostuvõimetusele, siseturu 

nõuetekohast toimimist, madalaimate 

maksustamistasemete tegelikku väärtust, 

aluslepingu üldeesmärke ja seda, kui hästi 

on suudetud maksutulude abil tõsta 

sektori energiatõhusust. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

I lisa – tabel A – 2. veerg 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

CO2-heite maksustamine  CO2-heite maksustamine  

1. jaanuar 2013 1. jaanuar 2013 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

I lisa – tabel A – 5. veerg 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Energiatarbimise üldine maksustamine välja jäetud 

1. jaanuar 2018  

9.6 EUR/GJ  

9.6 EUR/GJ  

9.6 EUR/GJ  

9.6 EUR/GJ  

9.6 EUR/GJ  
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

I lisa – tabel A – 7. rida 
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Komisjoni ettepanek 

Maagaas 

CN-koodid  

2711 11 00 ja 2711 21 00 

20 EUR/t 

CO2 

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ 

 

Muudatusettepanek 

Maagaas 

CN-koodid  

2711 11 00 ja 2711 21 00 

20 EUR/t 

CO2 

1,0 EUR/GJ 1,0 EUR/GJ 1,0 EUR/GJ 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

I lisa – tabel B – 2. veerg 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

CO2-heite maksustamine  CO2-heite maksustamine  

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa 

Direktiiv 2003/96/EÜ 

I lisa – tabel C – 2. veerg 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

CO2-heite maksustamine  CO2-heite maksustamine  

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 
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20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2 
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