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1.

Vastuvõtmine

Euroopa Ülemkogu kutsus oma 20. juuni 2019. aasta järeldustes nõukogu ja komisjoni üles
edendama tööd, et luua tingimused, stiimulid ja tugiraamistik, selleks et tagada kooskõlas
Pariisi kokkuleppega üleminek kliimaneutraalsele ELile.

2.

Komisjon tutvustas maksuküsimuste töörühma 3. oktoobri 2019. aasta koosolekul oma
talituste töödokumenti „Evaluation of the Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003
restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity“12.
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Dok 12153/19.
Dok 12154/19.
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3.

Käesoleva märkuse lisas esitatud dokumenti arutati alaliste esindajate komitees
27. novembril 2019. Kõik delegatsioonid toetavad nõukogu järelduste eelnõu teksti.

4.

Nõukogul (ECOFIN) palutakse järelduste tekst oma 5. detsembri 2019. aasta istungil vastu
võtta.
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LISA
Eelnõu:
Nõukogu järeldused
ELi energia maksustamise raamistiku kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU
(1)

TULETAB MEELDE Euroopa Ülemkogu 2019. aasta juuni üleskutset3 nõukogule ja
komisjonile edendada tööd, et luua tingimused, stiimulid ja tugiraamistik, selleks et tagada
kooskõlas Pariisi kokkuleppega üleminek kliimaneutraalsele ELile, säilitades samal ajal
Euroopa konkurentsivõime õiglasel ja sotsiaalselt tasakaalustatud viisil ning võttes arvesse
liikmesriikide erinevaid olusid;

(2)

TUNNISTAB, et üleminek konkurentsivõimelisele kliimaneutraalsele majandusele ja
ühiskonnale Euroopas on oluline kestliku majanduskasvu ja innovatsiooni edendamiseks,
konkurentsivõime parandamiseks, energiajulgeoleku suurendamiseks ja töökohtade
loomiseks; RÕHUTAB pakilist vajadust anda ettevõtjatele, investoritele ja tarbijatele selge ja
usaldusväärne signaal, et tagada pikemaajaline kindlustunne ja stabiilne õigusraamistik;

(3)

LEIAB, et energia maksustamine võib maksumeetmena olla oluline osa majanduslikest
stiimulitest, mille abil suunata edukat energiasüsteemi ümberkujundamist, edendades
kasvuhoonegaaside heite vähendamist ja energiasäästu tehtavaid investeeringuid ning
panustades samal ajal kestlikku majanduskasvu;

(4)

VÄLJENDAB HEAMEELT selleteemaliste hiljutiste arutelude üle, mis peeti 2019. aasta
septembri ECOFINi mitteametlikul kohtumisel, ning komisjoni töö üle ELi energia
maksustamise raamistiku hindamisel;
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https://www.consilium.europa.eu/media/39922/20-21-euco-final-conclusions-en.pdf
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(5)

TOONITAB, kui tähtis on energia maksustamise ühtlustamine energia maksustamise
direktiivi abil, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine; TUNNISTAB, et praegune
direktiiv ei ole sidus muude ELi kliima- ja energiapoliitika eesmärkidega, ELi
õigusraamistiku arenguga ning ELi rahvusvaheliste kohustustega, samuti muutuva
energiaallikate jaotuse ja tehnoloogia arenguga;

(6)

TOETAB energia maksustamise õigusraamistiku ajakohastamist, mis annaks panuse ELi
laiemate majandus- ja keskkonnapoliitika eesmärkide saavutamisse; RÕHUTAB, et see
raamistik peaks eelkõige:
-

parandama ELi siseturu toimimist,

-

toetama üleminekut kliimaneutraalsele ELile,

-

andma panuse ELi pikaajalisse konkurentsivõimesse ning liikmesriikide maksualaste
vajaduste rahuldamisse;

(7)

PALUB komisjonil analüüsida ja hinnata eri võimalusi, eesmärgiga avaldada õigel ajal
energia maksustamise direktiivi läbivaatamise ettepanek, mis kajastaks ELi ja liikmesriikide
praeguseid vajadusi; KUTSUB komisjoni ÜLES pöörama erilist tähelepanu direktiivi
kohaldamisalale, miinimummääradele ning konkreetsetele maksuvähendustele ja vabastustele;
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(8)

KUTSUB komisjoni ÜLES tulevases ettepanekus vastavalt vajadusele sätteid ajakohastama,
et tagada nende praktilisus ning suurem kindlus ja selgus rakendamisel, võttes eelkõige
arvesse järgmist:
-

biokütuste ja muude alternatiivkütuste maksustamislahendus,

-

kontrolli- ja liikumissätete kohaldamine teatavatele toodetele, nagu määrdeainete ja
sünteetiliste kütuste maksustamislahendus,

-

uued energiatooted ja -tehnoloogiad,

-

asjakohased sektorid, nagu lennundus, võttes arvesse nende eripära ning kehtivaid
erandeid ja rahvusvahelist mõõdet,

(9)

-

mõju valitsemissektori tuludele,

-

riigiabi protsessid ja reeglid;

INNUSTAB komisjoni tagama sidususe muude ELi poliitikaeesmärkide ning asjakohaste
vahendite ja õigusaktidega; TUNNISTAB, kui oluline on see, et liikmesriikidel oleks oma
poliitikaeesmärkide poole püüdlemisel võimalus olla paindlik, et võtta arvesse riigisiseseid
olusid;

(10) KUTSUB komisjoni ÜLES tagama, et tema ettepanekuid hinnataks täiel määral seoses nende
majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste kuludega ning nende mõjuga
konkurentsivõimele, ühenduvusele, tööhõivele ja kestlikule majanduskasvule, eelkõige
rahvusvahelisest konkurentsist kõige rohkem mõjutatud sektorites; ning INNUSTAB
liikmesriike tegema koostööd energia maksustamise alase teabe ja andmete jagamiseks
komisjoniga, et tagada kvaliteetsed hindamised;
(11) TULETAB MEELDE, kui tähtis on see, et tulevases töös järgitaks jätkuvalt liidu õiguse
üldpõhimõtteid, eelkõige proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtet, ning austataks
täielikult liidu ja liikmesriikide vastavaid pädevusi;
(12) RÕHUTAB, et tuleks kaaluda sotsiaalset mõõdet selliste poliitikameetmete ja algatuste
rakendamisel, millega toetatakse puhtale energiale üleminekut kliimaneutraalsuse
saavutamiseks.
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