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Kokkuvõte 
I Energia maksustamine on vahend, mida valitsused saavad kasutada mitte ainult 
tulude suurendamiseks, vaid ka kliimaeesmärkide toetamiseks. See võib tagada, et eri 
energiatoodete hinnasignaalid kajastavad nende mõju keskkonnale, ning sellega võib 
innustada ettevõtjaid tegema keskkonnahoidlikumaid valikuid. 

II Energia maksustamise direktiivis on sätestatud madalaimad maksustamistasemed 
siseturu nõuetekohase toimimise tagamiseks ning direktiivi võib kasutada ka muude 
asjakohaste poliitikameetmete, näiteks kliimameetmete toetamiseks. 

III 2021. aasta juulis tegi komisjon ettepaneku energia maksustamise direktiivi 
läbivaatamiseks ja uute õigusaktide vastuvõtmiseks, et toetada ELi 2030. aasta 
kliimaeesmärki ja jõupingutusi 2050. aastaks kliimaneutraalseks saamisel. Üks 
ettepanekute eesmärkidest on viia õigusaktid kooskõlla kliimaeesmärkidega. 

IV Käesolevas ülevaatearuandes kasutatakse meie varasemat tööd energeetika, 
kliimamuutuste ja maksustamise valdkonnas ning selleks spetsiaalselt kogutud 
avalikult kättesaadavat teavet ja materjale, et anda täiendavat teavet energia 
maksustamise kohta. Meie eesmärk on anda panus käimasolevasse arutellu energia 
maksustamise ja kliimamuutuste üle. 

V Meie ülevaatearuandes keskendutakse järgmistele teemadele: 

o energia maksustamise ja CO2 heite maksustamise praeguste määrade kooskõla 
kliimaeesmärkidega; 

o energiatoetused, keskendudes keskkonnahoidliku ja fossiilkütuste toetustele; 

o praegune energia maksustamise direktiiv, milles on sätestatud energia 
maksustamise alammäärad, ning see, kuidas komisjoni uues ettepanekuga 
kõrvaldatakse direktiivi puudused. 

VI Energia maksustamine võib olla oluline liikumapanev jõud kliimaeesmärkide 
saavutamisel. Teatavate sektorite suhtes kohaldatakse siiski märkimisväärseid 
vähendamisi ja maksuvabastusi. Meie ülevaatearuandes leiti, et energiaallikate 
maksustamise tase ei vasta nende kasvuhoonegaaside heitkogustele. 
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VII Märgime, et viimastel aastatel ei kajastanud energiatoodete hind (pärast 
maksude või heitkogustega kauplemise mõju arvesse võtmist) heitkoguste 
keskkonnakulusid. 

VIII Energia maksustamise direktiivi hindamisel teatas komisjon puudustest 
maksustamise alammäära käsitlevates õigusaktides. Paketis „Eesmärk 55“ esitatud 
komisjoni uute seadusandlike ettepanekute eesmärkideks on muu hulgas 
energiamaksude vastavusse viimine energiasisaldusega ja enamate sektorite 
kaasamine heitkogustega kauplemise süsteemi. 

IX Energiatoetusi saab kasutada üleminekuks vähem CO2 heidet tekitavale 
majandusele. Teisest küljest takistavad fossiilkütuste toetused tõhusat 
energiasüsteemi ümberkujundamist ning on viimase kümne aasta jooksul püsinud 
suhteliselt muutumatuna, hoolimata komisjoni ja mõne liikmesriigi võetud kohustusest 
toetused järk-järgult kaotada. 

X Juhime tähelepanu probleemidele, millega Euroopa Liit õigusaktide läbivaatamisel 
silmitsi seisab: 

o sidususe tagamine varem soodsamalt koheldud sektorite ja energiakandjate 
puhul; 

o fossiilkütuste toetuste vähendamine; 

o kliimaeesmärkide ja sotsiaalsete vajaduste ühitamine. 

Nende probleemide lahendamiseks on vaja institutsioonide üksmeelt 
maksuküsimustes. 
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Sissejuhatus 

Kliimameetmeid toetav energia maksustamise poliitika 

01 Energia maksustamine on eelarveline vahend, mida saab kasutada ka 
keskkonnahoidlikumate energiavalikute motiveerimiseks. EL 27-s moodustavad 
energiamaksud üle kolme neljandiku kõigist keskkonnamaksudest (vt joonis 1). Osana 
Euroopa rohelisest kokkuleppest kavatseb komisjon viia energia maksustamise 
kooskõlla kliimaeesmärkidega. 

Joonis 1. EL 27 energiamaksude ja CO2 hinnastamise osakaal 
keskkonnamaksudes 

 
Märkus: Eurostati andmed keskkonnamaksude kohta hõlmavad heitkogustega kauplemise süsteemi 
tulusid, mis on kirjendatud rahvamajanduse arvepidamises maksudena. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati andmete põhjal, Environmental tax revenues (ENV_AC_TAX), 
2019. aasta andmed. 

258 mld eurot 10 mld eurot62 mld eurot

78% 19% 3%

Energiamaksud ja CO2
hinnastamine

→ Transpordis kasutatavad 
energiatooted

→ Paikseks kasutamiseks 
ettenähtud energiatooted

→ Kasvuhoonegaasid

Transportdimaksud
välja arvatud transpordikütuse 
maksud

→ Mootorsõidukite omandi ja 
kasutamisega seotud maksud

→ Transporditeenustega seotud 
maksud (nt lennureisijate maks, 
lennumaksud)

Muud saaste-/ressursimaksud
välja arvatud 
süsinikdioksiidimaksud

→ Ressursimaksud: loodusvarade 
kaevandamine/kasutamine (nt jahi-
või kalapüügilitsentsid)

→ Saastemaksud: saasteainete 
heite eest õhku- või vette, tahkete 
jäätmete käitlemine ja müra

Keskkonnamaksud 330 miljardit eurot
maksud kauba või teenuse negatiivse keskkonnamõju eest

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/272aadca-bd7a-4058-b637-be01c25f2578?lang=en
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02 Energiamaksud ja süsinikdioksiidi saastekvoodid põhinevad1 järgmisel: 

o transpordis kasutatavad energiatooted (näiteks bensiin, gaasiõli, maagaas, 
petrooleum ja kütteõli); 

o paikselt kasutatavad energiatooted (nt kütteõli, maagaas, kivisüsi, koks, 
biokütused ja elekter); 

o kasvuhoonegaasid: kütuste süsinikusisaldus. Eurostati andmed selliste maksude 
kohta hõlmavad ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) lubadest saadavat 
tulu, mis on liikmesriikide rahvamajanduse arvepidamises kajastatud maksudena. 

03 Energiamaksud ja CO2 hinnastamine võivad esineda erinevas vormis: 

o kütuse kasutamise maksud (peamiselt aktsiisimaksud) määravad tavaliselt 
maksumäära füüsilise ühiku (liiter või kilogramm) või energiaühiku (kilovatt-tund 
või gigadžaul) kohta; 

o otsesed süsinikdioksiidimaksud, millega kehtestatakse tavaliselt energiakasutuse 
maksumäär, mis põhineb süsinikusisaldusel; 

o heitkogustega kauplemise süsteemides kaubeldavad lubatud heitkoguse ühikud 
(LHÜd). 

04 Energiatoetused võivad olla 

o otsesed: muutused tegelikes maksumäärades (nt maksusoodustused ja 
maksuvähendused); ning toetused ja tagatised, mis pakuvad stiimuleid ühe 
energiaallika kasutamiseks teise energiaallika asemel; 

o kaudsed: turusekkumised (nt kvantitatiivsed ekspordi- või impordipiirangud, 
halduslik hinnakujundus), lubade ja litsentside madalad hinnad, 
sooduslaenuintress, riskide nihutamine, ignoreeritud või alahinnatud välismõjud 
(kasvuhoonegaaside heitkogused, saaste, jäätmed, loodusvarade ammendumine).  

05 ELis puudub energiatoetuste standardmääratlus. OECD määratleb energiatoetusi2 
üldiselt meetmetena, mis hoiavad tarbijahinnad alla turuhinna, tootjahinnad üle 
turuhinna või vähendavad tarbijate või tootjate kulusid. 

                                                        
1 Eurostat, Environmental taxes – A statistical guide, 2013. aasta väljaanne. 

2 OECD, Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform, 2005. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF.pdf/706eda9f-93a8-44ab-900c-ba8c2557ddb0?t=1414782946000
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264012059-en.pdf?expires=1624959352&id=id&accname=oid040561&checksum=F97FB63CABD1BA0CB1E818C03E241845
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264012059-en.pdf?expires=1624959352&id=id&accname=oid040561&checksum=F97FB63CABD1BA0CB1E818C03E241845
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06 Energia maksustamise poliitika on üks mitmest vahendist, mida saab kasutada 
kliimaeesmärkide saavutamiseks. Teised vahendid on eesmärke seadvad õigusaktid (nt 
jõupingutuste jagamist käsitlevad õigusaktid, millega on kehtestatud siduvad iga-
aastased kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgid3), regulatiivsed standardid 
(nt sõidukite heitkoguste kohta) ja toetuskavad (nt energiatõhususse 
investeerimiseks). 

ELi eesmärgid ja kohustused 

07 Kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega seati Euroopa kliimaalaste 
õigusaktidega4 2030. aastaks vahe-eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside 
minimaalset netoheidet 1990. aastaga võrreldes 55 % (varasem eesmärk oli 40 %). 
Komisjon avaldas 14. juulil 2021 ettepanekute paketi, mille eesmärk on viia kliima-, 
energia-, transpordi- ja maksupoliitika kooskõlla 2030. aasta uue vahe-eesmärgiga, nn 
paketi „Eesmärk 55“5. See hõlmab ka taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärkide 
suurendamist (vt joonis 2). 

                                                        
3 Komisjoni veebisait (Questions and Answers to the Effort Sharing Regulation). 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/1119, millega 
kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ning muudetakse määruseid (EÜ) 
nr 401/2009 ja (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimamäärus), ELT L 243, 9.7.2021, lk 1. 

5 Komisjoni veebisait. Pressiteade Euroopa rohelise kokkuleppe kohta.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/IP_21_3543
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/IP_21_3541
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Joonis 2. Kliimaeesmärkide ajakohastamine 

 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2002, millega muudetakse 
direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 210). 

** Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta (COM(2021) 557 final) ja ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2021) 558 final). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda eespool nimetatud õigusaktide ja seadusandlike ettepanekute põhjal. 

08 2009. aastal nõudis G20 fossiilkütuste toetuste järkjärgulist kaotamist 2020. 
aastaks6. EL ja mõned selle liikmesriigid on võtnud kohustuse kaotada 2025. aastaks 
järk-järgult ebatõhusad fossiilkütuste toetused7. Samuti võttis komisjon kohustuse 
järgida 2030. aastaks kavandatud kestliku arengu eesmärke8, sealhulgas kestliku 
arengu eesmärki nr 7 taskukohase ja puhta energia kohta ning kestliku arengu 
eesmärki nr 12.C, et ratsionaliseerida ebatõhusaid fossiilkütuste toetusi, mis 
soodustavad raiskavat tarbimist. 

                                                        
6 G20 juhtide avaldus: Pittsburghi tippkohtumine, september 2009. 

7 Ise-Shimas toimunud G7 tippkohtumisel esitatud juhtide deklaratsioon, G7 Ise-Shima 
tippkohtumine, 26.–27. mai 2016. 

8 https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_en 

Kehtivad
õigusaktid*

32%

32,5% – primaar- ja 
lõppenergia tarbimine

Varasem kohustus: 
kasvuhoonegaaside 

heitkoguste 
vähendamine 40% Seadusandlik

ettepanek**

40%

39% – primaarenergia 
tarbimine 

36% – energia 
lõpptarbimine

Praegune kohustus: 
kasvuhoonegaaside 

heitkoguste 
vähendamine 55%

Taastuvenergia osakaal

Energiatõhususe paranemine võrreldes 2030. aasta lähteprognoosidega

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32018L2002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
https://www.oecd.org/g20/summits/pittsburgh/G20-Pittsburgh-Leaders-Declaration.pdf
https://www.oecd.org/g20/summits/pittsburgh/G20-Pittsburgh-Leaders-Declaration.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_en
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09 2013. aastal tegi komisjon oma seitsmendas keskkonnaalases tegevuskavas 
ettepaneku muuta 2020. aastaks raskuskeset töö maksustamiselt keskkonnavaldkonna 
maksustamisele9, et toetada ressursside säästvat kasutamist. Praktikas on 
keskkonnamaksude osakaal kogu maksutulus alates 2016. aastast veidi vähenenud, 
samas kui tööjõumaksud on veidi suurenenud (vt joonis 3). 

Joonis 3. Keskkonna- ja tööjõumaksude osakaal kogu maksutulus (2008–
2019) 

 
Märkus: Eurostati andmed keskkonnamaksude kohta hõlmavad heitkogustega kauplemise süsteemi 
tulusid, mis on kirjendatud rahvamajanduse arvepidamises maksudena. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati dokumendi  Keskkonnamaksudest saadav tulu (ENV_AC_TAX) ja 
Euroopa Komisjoni Maksustamissuundumuste põhjal. 

                                                        
9 Osana prioriteetsest eesmärgist nr 6, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 

novembri 2013. aasta otsuses nr 1386/2013/EL, milles käsitletakse liidu üldist 
keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” (ELT 
L 354, 28.12.2013). 

6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,0 5,9

52,3 52,1
51,6 51,5 51,5 51,7 51,7

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Keskkonnamaksud Tööjõumaksud

Seitsmes keskkonnaprogramm 
2013

0

2

4 

6 

50

52

% kogu maksutulust

8 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AC_TAX__custom_696924/default/table
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5b94e4e-d4f1-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32013D1082
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Energia maksustamist, CO2 hinnastamist ja energiatoetusi 
käsitlevad ELi õigusaktid 

10 ELi pädevus kaudse maksustamise valdkonnas hõlmab käibemaksu ja aktsiiside 
kooskõlastamist ja ühtlustamist, kuna need võivad mõjutada ühtset turgu. 
Maksustamine on üks ELi poliitikavaldkondi, kus otsuste tegemine põhineb 
ühehäälsusel10. 

11 ELi energia maksustamise direktiivis11 on sätestatud teatavate energiatoodete ja -
sektorite jaoks rakendatav madalaim maksustamistase. Selle peamine eesmärk on 
ühtlustada riigisiseseid õigusakte, et vältida moonutusi siseturul. 

12 Selles kontekstis on asjakohane ka ELi HKSi direktiiv12. Selle alusel maksustatakse 
peamiselt elektritootmissektori käitistest ja energiamahukast tööstustest pärinevat 
CO2 heidet, motiveerides seega nende sektorite ettevõtjaid heitkoguseid vähendama. 
Seega määrab CO2 hinna kindlaks turg. 

13 Mõned energiatoetused võivad olla riigiabi vorm, mis on põhimõtteliselt 
vastuolus ELi siseturu eeskirjadega. Komisjonil on õigus otsustada, kas sellised 
toetused kujutavad endast riigiabi ja kas see on kooskõlas ELi siseturu eeskirjadega. 
Hindamise tegemiseks andis komisjon välja keskkonnakaitse- ja energiaalase riigiabi 
suunised aastateks 2014–202013. 2021. aasta juunis avaldas komisjon uue eelnõu 
kliima-, keskkonnakaitse- ja energiaalase riigiabi suuniste kohta 2022. aastaks14. 

                                                        
10 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule ja nõukogule, Tõhusama ja 

demokraatlikuma otsustusprotsessi poole ELi maksupoliitikas, COM(2019) 8 final. 

11 Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber 
energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003). 

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega 
luuakse liidus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, viimati muudetud 2018. aastal (ELT L 275, 
25.10.2003). 

13 Euroopa Komisjoni teatis „Keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunised aastateks 2014–
2020“, 2014/C 200 (ELT C 200, 28.6.2014, lk 1). 

14 Euroopa Komisjoni teatis Draft Guidelines on State aid for climate, environmental 
protection and energy 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2019:8:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2019:8:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32003L0096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32003L0087&qid=1633697649501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
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14 Paketi „Eesmärk 55“ ettepaneku eesmärk on muu hulgas: 

o luua terviklikum energiamaksubaas ja tõsta energia maksustamise direktiivi 
muutmisega energia maksustamise alammäärasid; 

o laiendada heitkogustega kauplemise süsteemi, et see hõlmaks ka muid sektoreid, 
nagu maanteetransport ja hooned; 

o alterniivina tasuta LHÜde eraldamisele luua piiril kohaldatav süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanism, mis kajastaks impordist tulenevat kasvuhoonegaaside 
heidet ELis. 
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Ülevaate ulatus ja käsitlusviis 
15 Käesolevas ülevaatearuandes vaadeldakse, kuidas energia maksustamine, CO2 
hinnastamine ja energiatoetused aitavad kaasa ELi kliimaeesmärkide saavutamisele. 
Vaatasime läbi ELi asjakohased õigusaktid, eelkõige kehtiva energia maksustamise 
direktiivi ja komisjoni ettepaneku energia maksustamise direktiivi ajakohastamise 
kohta. Analüüsitav periood hõlmas ajavahemikku 2008 – juuli 2021. Võtsime arvesse 
pärast 2021. aasta juulit kättesaadavaks tehtud täiendavaid andmeid ELi heitelubade 
hinna (kuni 30. novembrini 2021) ja energiatoetuste kohta (andmed 2021. aasta 
oktoobri seisuga). 

16 Käesolev dokument ei ole auditiaruanne, vaid ülevaade, mis põhineb peamiselt 
avalikult kättesaadaval teabel ja spetsiaalselt ülevaate koostamiseks kogutud 
materjalil. Uurisime kehtivaid ja kavandatavaid ELi õigusakte, suuniseid, hindamisi, 
seirearuandeid, riiklikke energia- ja kliimakavasid, rahvusvaheliste organisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ja liikmesriikide ametiasutuste uuringuid ja aruandeid 
ning Euroopa Komisjoni koostatud või tema jaoks koostatud aruandeid. Analüüsisime 
Eurostati ja rahvusvaheliste institutsioonide ning mõne liikmesriigi ametiasutuste 
andmeid. Arutasime käesoleva ülevaatearuandega hõlmatud valdkondi komisjoni 
töötajate, asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide ja mõttekodadega. Ülevaate 
koostamisel kasutasime ka teisi kontrollikoja aruandeid, akadeemilisi väljaandeid ja 
muud avalikult kättesaadavat teavet selle teema kohta. 

17 Meie ülevaade järgneb hiljuti avaldatud komisjoni paketile „Eesmärk 55“. Meie 
eesmärk on esitada energia maksustamise kohta sõltumatu seisukoht, et anda panus 
seadusandlikku arutellu. 

18 Ülevaatearuanne koosneb kolmest osast: 

o praegused energia maksustamise määrad liikmesriikides ja CO2 hinnastamise 
vahendid ning see, kuidas need toetavad kliimaeesmärke; 

o energiatoetused ja kuidas need motiveerivad kliimameetmete võtmist; 

o energia maksustamise direktiivi panus kliimaeesmärkide saavutamisse. 
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Praegused energiamaksud ja CO2 
hinnastamine 

Maksustamine ja energiatõhusus 

19 2019. aasta hinnangus 2020. aasta riiklike energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammude kohta15 määras komisjon kindlaks peamised 
energiasäästu edendavad tegurid. Selle hinnangu kohaselt andsid 
energiatõhususkohustuste süsteemid 36 % teatatud energiasäästust. Teiseks 
peamiseks teguriks olid energia maksustamise meetmed, mis ületasid ELi alammäära ja 
mis moodustasid 16 % kogu energiasäästust. 

20 Energia maksustamine võib olla üks peamistest liikumapanevatest jõududest ELi 
kliimaeesmärkide saavutamisel16. Neli liikmesriiki kvantifitseerisid oma riiklikes 
energia- ja kliimakavades kavandatavate energia maksustamise meetmete mõju. 
Nende hinnangud ulatuvad 4–32 %-ni kogu eeldatavast energiasäästust (32 % 
Saksamaal, 14 % Leedus, 10 % Soomes ja 4 % Tšehhis). 

21 OECD tõendas negatiivset seost maksustamise ja SKP energiamahukuse vahel17 
ning jõudis järeldusele, et suuremate energiamaksudega riikidel on tavaliselt vähem 
energiamahukas majandus18. Viisime läbi sarnase hindamise ELi liikmesriikide kohta ja 
leidsime sarnase korrelatsiooni. 

                                                        
15 Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule: Energiatõhususe direktiivi 

2012/27/EL artikli 24 lõike 3 kohane 2019. aasta hinnang edusammudele, mida liikmesriigid 
on teinud 2020. aastaks seatud riiklike energiatõhususe eesmärkide saavutamisel ja 
energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL rakendamisel, COM(2020) 326 final. 

16 https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019–24-and-
taxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en 

17 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity 

18 OECD, Taxing energy use 2019, oktoober 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2020:0326:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2020:0326:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2020:0326:FIN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-24-and-taxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-24-and-taxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity
https://www.oecd.org/tax/taxing-energy-use-efde7a25-en.htm
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Maksustamine sektorite ja toodete kaupa 

22 Hiljutises uuringus arvutati ELi keskmiseks energiamaksu määraks 25 eurot/MWh 
ja tegelikuks maksumääraks (võttes arvesse maksutagastusi, -krediite ja -vähendusi) 18 
eurot/MWh19. Energia maksustamise direktiivi läbivaatamise ettepaneku 
mõjuhinnangu osana20 avaldas komisjon teatavate sektorite konkreetsete kütuste 
tegelikud maksumäärad, kuid mitte üldised tegelikud maksumäärad sektorite kaupa. 

23 Joonisel 4 on näidatud eri sektorite keskmine energiamaks, mille arvutamiseks 
jagatakse vastavad energiamaksude kogutulud nende vastava energia 
kogutarbimisega. Komisjoni tellimusel koostatud Trinomicsi aruande21 andmete põhjal 
varieerub keskmine energiamaks nullist rahvusvahelise õhutranspordi puhul üle 50 
euroni maanteetranspordi puhul. 

                                                        
19 Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on 

investments, oktoober 2020. 

20 Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamise liidu raamistik (uuesti sõnastatud), COM(2021) 563 final. 

21 Vt 19. joonealune märkus.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:52021PC0563
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:52021PC0563
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Joonis 4. Energiamaksud sektorite kaupa (eurot/MWh) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Trinomicsi aruandele, Study on Energy costs, taxes and the 
impact of government interventions on investments, oktoober 2020, lk 22. 

24 Energiatoodete keskmised maksumäärad ulatuvad 1,7 eurost MWh kuni 107,8 
euroni MWh kohta (vt joonis 5). Need erinevused ei kajasta CO2-tõhususe erinevusi. 
Sütt maksustatakse vähem kui maagaasi (mille CO2-tõhusus on suurem) ning mõnda 
fossiilkütust maksustatakse märkimisväärselt vähem kui elektrit (mida võiks toota 
vähese CO2 heitega energiaallikatest). 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
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Joonis 5. Maksud energiatoodete kaupa (eurot/MWh)  

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Trinomicsi aruandele, Study on Energy costs, taxes and the 
impact of government interventions on investments, oktoober 2020, lk 25. 

CO2 hinnastamine 

25 Rahvusvahelised institutsioonid22 märgivad, et CO2 heitele asjakohase hinna 
kehtestamine toetab kliimaeesmärke ja võib olla tõhus heitkoguste vähendamise 
vahend. See tähendab ka, et saastajad maksavad energiakasutusest tulenevatest 
heitkogustest ühiskonnale tekitatud kulude eest. CO2 heitkoguseid saab hinnastada 
otseste süsinikdioksiidimaksude ja aktsiisimaksude (mille kohta saab arvutada 
süsinikdioksiidi maksu kaudse ekvivalendi) või heitkogustega kauplemise süsteemi 
kaudu, nagu seda on ELi heitkogustega kauplemise süsteem. 

                                                        
22 IMF Fiscal Monitor, How to mitigate climate change, oktoober 2019; OECD, Effective 

Carbon Rates 2021, mai 2021; IEA, Energy Policy Reviews; World Bank, veebisait. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/09/12/fiscal-monitor-october-2019
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2021-0e8e24f5-en.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2021-0e8e24f5-en.htm
https://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon#WhyCarbonPricing
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26 Oma aruandes jätkusuutliku rahanduse kohta23 soovitasime komisjonil määrata 
kindlaks lisameetmed, mille eesmärk on tagada, et kasvuhoonegaaside heitkoguste 
hinnakujundus kajastaks paremini nende keskkonnakulusid. 

Heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluvad sektorid saavad tasuta 
LHÜsid osa oma heitkoguste jaoks 

27 ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohaldatakse elektri- ja soojusenergia 
tootmise sektorite, energiamahukate tööstusharude ja ELi-sisese kommertslennunduse 
suhtes. Sellega kehtestatakse nende sektorite koguheitele ülempiir. ELi HKSi raames 
peavad ettevõtjad hankima oma kasvuhoonegaaside heitkogustele vastava hulga 
lubatud heitkoguse ühikuid (LHÜ). Vaikevalik on osta need enampakkumisel. Siiski 
eraldatakse mõnes liikmesriigis LHÜsid energiamahukatele tööstusharudele (nt terase 
ja tsemendi tootmine) ja elektritootmissektori ajakohastamisele tasuta. Oma 2020. 
aasta aruandes ELi HKSi kohta24 täheldasime, et LHÜde tasuta eraldamine ei olnud 
piisavalt sihipärane, et vältida kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu. ELi HKSi 
2018. aasta läbivaadatud õigusaktide kohaselt pikendatakse LHÜde tasuta eraldamise 
süsteemi veel kümneks aastaks25. 

Otsesed süsinikdioksiidimaksud muutusid tavalisemaks, kuid 
liikmesriigiti erinevad need märkimisväärselt 

28 Aja jooksul on suurenenud otseste süsinikdioksiidimaksude kasutamine, millega 
kehtestatakse CO2 heitele selge hind. 2008. aastal kohaldasid seitse liikmesriiki 
otseseid süsinikdioksiidimakse. Praegu on selline maks kehtestatud 14 ELi liikmesriigis 
(vt joonis 6). Need erinevad suuresti – alates 0,1 eurost CO2 tonni kohta Poolas kuni 
rohkem kui 100 euroni CO2 tonni kohta Rootsis. Neid makse ei kohaldata tavaliselt 

                                                        
23 Euroopa Kontrollikoda, eriaruanne nr 22/2021: „Kestlik rahandus: EL peab rahastuse 

kestlikesse investeeringutesse suunamiseks tegutsema järjepidevamalt”, september 2021. 

24 Euroopa Kontrollikoda, eriaruanne nr 18/2020: „ELi heitkogustega kauplemise süsteem: 
lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamist oleks tulnud paremini suunata”, september 
2020. 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/410, millega 
muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat 
vähendamist ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid, ning otsust (EL) 
2015/1814 (ELT L 76, 19.3.2018, lk 3). 

https://www.eca.europa.eu/etPages/DocItem.aspx?did=59378
https://www.eca.europa.eu/etPages/DocItem.aspx?did=54392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32018L0410
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sektorite suhtes, mis on juba hõlmatud ELi HKSiga. Kõige suurem osa koguheitest on 
hõlmatud Iirimaal (49 %), millele järgnevad Taani ja Rootsi (40 %). 

Joonis 6. Otsesed süsinikdioksiidimaksud ELis 

Märkus: andmed hõlmatud kasvuhoonegaaside osakaalu kohta ei ole veel kättesaadavad Saksamaa, 
Madalmaade ja Luksemburgi kohta, kes kehtestasid süsinikdioksiidimaksu 2021. aastal. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes järgmistele andmetele: Tax foundation, Euroopa maksude 
andmebaas ja OECD Eesti ja Poola otsese süsinikdioksiidimaksuga hõlmatud sektorite 
kindlakstegemiseks. 

108,8

62,2

44,8

25,6

25,0

23,8

23,8

20,0

17,4

14,6

9,1

1,8

0,1

0 40 80 120

Rootsi (1991)

Soome (1990)

Prantsusmaa
(2014)

Iirimaa (2010)

Saksamaa (2021)

Taani (1992)

Portugal (2015)

Luxemburg (2021)

Sloveenia (1996)

Hispaania (2014)

Läti (2004)

Eesti (2000)

Poola (1990)

Madalmaad (2021)

Riik ja 
kasutuselevõtuaasta

Otsene 
süsinikdioksiidimaks 

(eurot/CO2 tonn)

Kasvuhoonegaaside 
koguhulga osakaal (%)

Hõlmatud 
sektorid

ei ole kättesaadav

= eelnevalt kindlaksmääratud CO2 hind (30 eurot 2021. aastal), millest on lahutatud HKSi hind

40%

36%

35%

49%

40%

29%

24%

3%

15%

3%

4%

0 % 50 % 100 %

Transport, 
küttemajandus

Transport, 
küte

Transport, küte ja ELi HKSi alla 
mittekuuluv tööstus

Fluoritud gaasid

HKSi alla mittekuuluv tööstus

Soojusenergia, välja arvatud 
biokütustest

HKSi alla mittekuuluv tööstus

Tööstus ja jäätmed

ei ole kättesaadav

ei ole kättesaadav

https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2020/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-databases-taxation/tedb-taxes-europe-database_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-databases-taxation/tedb-taxes-europe-database_en
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-energy-use-estonia.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-poland-2012_eco_surveys-pol-2012-en#page90
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Võrdlusanalüüs kui vahend maksustamistaseme hindamiseks 

Liikmesriikide maksud ja heitkogustega kauplemise süsteemi LHÜde 
hinnad 

29 OECD võrdles hiljuti liikmesriikide CO2 hindu mitmesuguste CO2 kuludega26: 

o 30 eurot CO2 tonni kohta on ajalooline madala hinna võrdlusalus. Sellest 
võrdlusalusest madalamad CO2 hinnad ei too kaasa heite sisulist vähendamist; 

o 60 eurot CO2 tonni kohta – 2020. aasta keskmine hinnanguline CO2 hind, mis on 
ka 2030. aasta madalaim hinnanguline CO2 hind. CO2 hind, mis on 2030. aastatel 
60 eurot CO2 tonni kohta, on kooskõlas CO2 heite aeglase vähendamisega; 

o 120 eurot CO2 tonni kohta – keskne hinnang 2030. aasta CO2 hinna kohta, mida 
on vaja CO2 nullheite saavutamiseks sajandi keskpaigaks. OECD märgib, et 120 
eurot on rohkem kooskõlas hiljutiste hinnangutega CO2 heite üldise sotsiaalse 
kulu kohta. 

30 ELi liikmesriikide maksutasemed muu energiakasutuse kui maanteetranspordi 
kütuse puhul (vt joonis 4 ja joonis 5) on alla 30 euro CO2 tonni kohta, mis on tase, 
millest OECD järgi algavad heitkoguste vähendamiseks tehtavad jõupingutused. 

31 ELi HKS põhineb pikaajalisel kaval, mille eesmärk on järk-järgult piirata HKSiga 
hõlmatud sektorite koguheite ülemmäära. See eeldab hinnatõusu, mis võib ajendada 
ettevõtjaid varem tegutsema. ELi HKSi lubatud heitkoguse ühikute hind on aja jooksul 
märkimisväärselt erinenud (vt joonis 7). Ajavahemikul 2008–2020 vähenesid HKSiga 
hõlmatud CO2 heitkogused ligikaudu 40 %27, kuigi ELi HKSi hind oli OECD madalaimast 
võrdlushinnast väiksem. ELi HKSi hind on sellest ajast alates tõusnud: 2021. aasta 
novembri lõpus oli lubatud heitkoguse ühiku hind üle 70 euro. 

                                                        
26 OECD, Effective carbon rates 2021, mai 2021. 

27  EEA andmete põhjal. 

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2021-0e8e24f5-en.htm
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1
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Joonis 7. Lubatud heitkoguse ühiku hinna muutumine 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Sandbag carbon price viewer ja EU ETS data viewer andmete põhjal. 

Sektorid, kus on vaja kõrgemat CO2 hinda 

32 Fossiilkütuste konkurentsieelist vähendav CO2 hind varieerub sõltuvalt 
majandustegevuse sektorist ja asjaomasest tehnoloogiast (vt joonis 8). Institut du 
Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI) arvutas välja, et 
vähese CO2 heitega tehnoloogia tsemenditööstuses jõuab tasuvusläveni, kui CO2 hind 
on 40–80 eurot tonni CO2 kohta, samas kui terase puhul oleks 50–90 eurot tonni CO2 
kohta28. Tuginedes Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetele, hindasime, et 
säästvate lennukikütuste kasutuselevõtu stimuleerimiseks ning vähese CO2 heitega 
tehnoloogiate alasesse teadus- ja arendustegevusse investeerimiseks lennunduses 
peaks CO2 hind olema üle 70 euro CO2 tonni kohta. 

                                                        
28 IDDRI, Decarbonising basic materials in Europe, oktoober 2019. 
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Joonis 8. Hinnanguline kasumiläve tähistav CO2 hind, et vähendada 
fossiilkütuste konkurentsieelist võrreldes vähese CO2 heitega 
tehnoloogiatega 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Cordise, komisjoni veebisaidi ja ICCT andmetele tööstusharude 
heitemahukuse kohta; IDDRI andmed ja IEA andmetel põhinevad oma arvutused, keskmine naftahind 
ning 2021. aasta juuni keskmine euro ja USA dollari vahetuskurss kasumiläve arvutamiseks. 

33 Maksustamine on siiski vaid üks osa riikide valitsuste meetmetest. ELis on juba
olemas valdkondlikud eeskirjad ja määrused, näiteks õhukvaliteedi standardid ja 
sõidukite heitkoguste piirmäärad. Liikmesriikidel on konkreetsed poliitikameetmed 
kliimasõbralikumaks muutumiseks, näiteks Prantsusmaa hiljutine ettepanek keelata 
lühilennud, kui on olemas alternatiiv raudteetranspordi näol. 

1 t CO2

Terasetööstus
50–90 eurot

Heitkoguste 
vähendamiseks tehtavate 

jõupingutuste 
alustamiseks vajalik ELi 

HKSi miinimumhind: 
≈ 50 eurot CO2 tonni kohta

Lennundus 
Rohkem kui 70 eurot (säästvad 
lennukikütused + suured 
teadus- ja arendustöö kulud) 

Tsemenditööstus
40–80 eurot

arvestuslik CO2 hind, mis võrdsustaks 
tava- ja „rohelise“ tehnoloogia 
kasutamise maksumuse: 

+

Heitkogustega kauplemise süsteemi 
hinda ületav CO2 hind, mis on 
vajalik heitkoguste vähendamiseks 
tehtavate jõupingutuste 
alustamiseks

1,43 tonni 
tsementi

0,5 tonni
terast

11 111 
Lennundus – reisijakilomeetrit 



 23 

 

Maksustamise sotsiaalsed aspektid 

34 Energia maksustamise mõju majapidamistele võib olla märkimisväärne ja tuua 
kaasa protesti energiamaksude vastu. Komisjon leidis, et kodumajapidamiste energiale 
(sealhulgas küttele ja transpordile) kulutatavad summad on väga erinevad. Kõige 
vaesemad leibkonnad (sissetulekute jaotuse madalaima detsiili leibkonnad) kulutavad 
Luksemburgis, Maltal, Soomes ja Rootsis energiale vähem kui 5 % oma sissetulekust. 
Tšehhis ja Slovakkias kulutavad nad energiale üle 20 % oma sissetulekust29. 

35 Maksureformide vastu seismise ohu leevendamiseks on rahvusvahelised 
organisatsioonid30 soovitanud suuremat läbipaistvust maksureformide põhjuste, 
tulude kasutamise, muude maksude vähendamise ja ümberjaotamismeetmete osas (vt 
ka 1. selgitus). Uuringud31 on näidanud, et tulude sihtotstarbeline kasutamine võib 
parandada süsinikdioksiidimaksude aktsepteerimist. 

1. selgitus. Vastuseis energiamaksureformidele 

Prantsusmaa kehtestas 2014. aastal süsinikdioksiidimaksu, et toetada oma 
kliimaeesmärke. See hõlmas ka maksude suurendamise kava. 2018. aastal 
suurenesid energiahinnad tõusvate rahvusvaheliste naftahindade taustal 
hüppeliselt, tuues kaasa rahvarahutusi nn kollaste vestide protestiaktsioonide 
vormis. Selle tulemusena külmutas valitsus maksu. Prantsusmaa kõrgeima 
kontrolliasutuse 2019. aasta aruandes32 soovitati naasta CO2 maksu kavandatud 
tõstmise juurde, mida toetaksid muud meetmed, nagu kompensatsioon kõige 
enam mõjutatud kodumajapidamistele. 

  

                                                        
29 Komisjoni talituste töödokument SWD(2020) 951 final, Energy prices and costs in Europe, 

osa 3/6, oktoober 2020. 

30 OECD, keskkonnaalased töödokumendid nr 168 Designing fossil fuel subsidies reforms in 
OECD and G20 countries: A robust sequential approach methodology, October 2020; Centre 
for Climate Change Economics and Policy ja Grantham Research Institute on Climate 
Change and the Environment, How to make carbon taxes more acceptable, detsember 2017 
ja Euroopa Komisjoni veebisait. Keskkonnahoidliku maksustamise alane konverents. 

31 Samas. 

32 Cour des comptes, Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité environnementale au 
défi de l’urgence climatique - Synthèse, september 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0951&from=EN
https://www.oecd.org/environment/designing-fossil-fuel-subsidies-reforms-in-oecd-and-g20-countries-d888f461-en.htm
https://www.oecd.org/environment/designing-fossil-fuel-subsidies-reforms-in-oecd-and-g20-countries-d888f461-en.htm
https://www.oecd.org/environment/designing-fossil-fuel-subsidies-reforms-in-oecd-and-g20-countries-d888f461-en.htm
https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2017/12/How-to-make-carbon-taxes-more-acceptable.pdf
https://ec.europa.eu/environment/events/conference-green-taxation-build-fairer-more-resilient-economies_en#:%7E:text=The%20conference%20%E2%80%9CGreen%20Taxation%20to,online%20on%204%20February%202021.&text=The%20conference%20will%20be%20of,in%20business%20and%20civil%20society
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-09/20190918-synthese-CPO-fiscalite-environnementale.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-09/20190918-synthese-CPO-fiscalite-environnementale.pdf
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Energiatoetused 

Energiatoetuste liigid 

36 Energiatoetuste vormid võivad olla erinevad: maksukulutused (näiteks
maksukrediit ja -vähendused), sissetuleku- või hinnatoetus, otsetoetused või teadus- ja 
arendustegevuse rahastamine (vt ka punkt 04). Energiatoetused, mis tulenesid 
maksustamismeetmetest ja mõjutasid seega tegelikku maksumäära, moodustasid 
2019. aastal kõigist energiatoetustest 39 % – 68 miljardit eurot 176 miljardist eurost (vt 
joonis 9). 

Joonis 9. Energiatoetused kategooriate kaupa (2019) 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes dokumendile Study on energy subsidies and other government 
interventions in the European Union lõpparuanne, oktoober 2021. 
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37 Mõne toetuse heakskiitmise eest vastutab komisjon (näiteks biokütuste
maksuvabastuse meetmed33). See kehtib valikuliste meetmete kohta, mida võib 
käsitada riigiabina ja mille suhtes ei kohaldata üldisi grupierandi eeskirju34 või vähese 
tähtsusega abi eeskirju35 (maksumus alla 200 000 euro kolme aasta jooksul) ja mida ei 
anta toetuskava alusel, mille komisjon on juba heaks kiitnud. Komisjon on koostanud 
suunised tingimuste kohta, mille alusel ta võib pidada energia- ja keskkonnaalast abi 
aluslepinguga kokkusobivaks. Komisjon avaldas 2021. aasta juunis kliima-, energia- ja 
keskkonnaalase riigiabi suuniste eelnõu36. Mitu valitsusvälist organisatsiooni 
väljendasid muret seoses võimalike lünkadega uutes söekaevanduste sulgemist 
käsitlevates sätetes ning ohuga, et fossiilse maagaasi toetust võidakse suurendada37. 

38 Varem on nõukogu näidanud, et tal on võim otsustada erieeskirjade üle, mis
võimaldavad liikmesriikidel anda riigiabi, nagu näiteks söekaevanduste sulgemise 
hõlbustamise puhul38, ignoreerides seeläbi komisjoni hindamisvolitusi. 

Taastuvenergia toetused 

39 Energiatoetused on aja jooksul kasvanud tänu taastuvenergia toetuste
suurenemisele, mis suurenes 2008.–2019. aastal 3,9 korda39 (vt joonis 10). 

33 Komisjoni veebisait (News of 3 September 2021 on State aid). 

34 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks 
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1). 

35 Komisjoni 18. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT 
L 352, 24.12.2013, lk 1). 

36 Euroopa Komisjoni teatis Draft Guidelines on State aid for climate, environmental 
protection and energy 2022. 

37 Kliima-, energia- ja keskkonnaalase riigiabi eeskirjade läbivaatamine: valitsusväliste 
organisatsioonide kiri fossiilkütuste kohta. 

38 2010/787/EL: nõukogu otsus, 10. detsember 2010, konkurentsivõimetute söekaevanduste 
sulgemise soodustamiseks antava riigiabi kohta (ELT L 336, 21.12.2010, lk 24). 

39 Vt Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on 
investments, oktoober 2020. 

https://ec.europa.eu/info/news/state-aid-commission-approves-one-year-prolongation-tax-exemption-biofuels-sweden-2021-sep-03_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32013R1407
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
https://caneurope.org/content/uploads/2021/10/NGOs_CEEAG-letter-to-the-Commission-FINALF.pdf
https://caneurope.org/content/uploads/2021/10/NGOs_CEEAG-letter-to-the-Commission-FINALF.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32010D0787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32010D0787
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
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Joonis 10. Energiatoetused kategooriate kaupa ajavahemikul 2008–2019 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes dokumendile Study on energy subsidies and other government 
interventions in the European Union, oktoober 2021. 

40 Liikmesriigid võivad taastuvenergia toetusi kasutada oma kliimaeesmärkide
toetamiseks. Toetus võib seisneda taastuvenergia kasutamiseks vajalike esialgsete 
investeeringute rahastamises; muud toetusliigid on hinnagarantiid, soodustariifid ja 
maksuvabastused. 

41 Taastuvenergia kasutamine elektrienergia tootmiseks on viimasel kümnendil
suurenenud kõigis liikmesriikides. Taastuvenergia toetuste kasv aitas suurendada 
taastuvate energiaallikate osakaalu ELis, mis suurenes 12,6 %-lt 2008. aastal 19,7 %-le 
2019. aastal, mis on lähedal 2020. aastaks seatud 20 % eesmärgile40. 

Energiatõhususe toetused 

42 Toetusi võib kasutada ka energiatõhususe parandamiseks. Energiatõhususe
toetused on alates 2008. aastast enam kui kahekordistunud41, suurenedes 7 miljardilt 
eurolt 2008. aastal 15 miljardi euroni 2018. aastal. Energiatõhusus sai 2018. aastal 

40 Eurostati andmed, Share of renewable energy in gross final energy consumption 
(T2020_31). 

41 Vt Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on 
investments, oktoober 2020. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be5268ba-3609-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be5268ba-3609-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_31__custom_1130883/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_31__custom_1130883/default/table?lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
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ligikaudu 9 % kõigist ELi energiatoetustest. Suurimad toetusesaajad olid 
kodumajapidamised. 

43 Liikmesriigid esitavad komisjonile igal aastal aruande riiklike energiatõhususe 
eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude kohta. Nendes aruannetes hinnatakse 
energiasäästu saavutamiseks võetud meetmete mõju. Komisjoni märkis liikmesriikide 
aruandeid käsitlevas hindamises, et maksusoodustuste ja rahastamiskavade vormis 
antavad toetused moodustavad ligikaudu 20 % liikmesriikide teatatud 
energiasäästust42. 

Fossiilkütuste toetused 

44 Fossiilkütuste toetused võivad olla maksuvabastuse või -vähenduse, 
eelarveülekannete, sissetuleku- ja hinnatoetuse ning toodetele madalamate hindade 
kehtestamise vormis. Nendega kaasnevad märkimisväärsed riskid43: 

o toetused vähendavad süsinikdioksiidi hinnasignaalide tõhusust, takistades seeläbi 
energiasüsteemi ümberkujundamist; 

o need põhjustavad kahju rahvatervisele, kuna toetavad peamist õhusaaste allikat; 

o need suurendavad riske, mis tulenevad suure CO2 heitega investeeringutest 
sõltuvusse jäämisest ja investeerimisest varadesse, mis tuleb kasutusest 
kõrvaldada enne nende eluea lõppu; 

o need moonutavad turgu, muutes puhta energia ja energiatõhusad tehnoloogiad 
suhteliselt kallimaks. 

45 Hiljutises komisjoni tellimusel läbi viidud uuringus energiatoetuste kohta44 jõuti 
järeldusele, et ELi liikmesriikide fossiilkütuste toetused püsisid aastatel 2008–2019 
suhteliselt stabiilsed, moodustades ligikaudu 55–58 miljardit eurot aastas. Liikmesriigid 

                                                        
42 Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule: 2020. aasta hinnang 

edusammudele, mis liikmesriigid on teinud energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL 
rakendamisel ning energiasäästuhoonete kasutuselevõtmisel ja kuluoptimaalsete 
energiatõhususnõuete rakendamisel ELis kooskõlas hoonete energiatõhususe direktiiviga 
2010/31/EL, COM(2020) 954 final, oktoober 2020. 

43 ODI, Fossil fuel subsidies in draft EU National Energy and Climate Plans, september 2019. 

44 Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union, 
oktoober 2021. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://odi.org/en/publications/fossil-fuel-subsidies-in-draft-eu-national-energy-and-climate-plans/
https://ec.europa.eu/energy/studies_main/final_studies/study-energy-subsidies-and-other-government-interventions-european-union_en?_sm_au_=iVVSSMjk8BJ8LBfrVkFHNKt0jRsMJ
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andsid kaks kolmandikku neist toetustest (2018. aastal 35 miljardit eurot) 
maksuvabastuste või -vähendustena; ülejäänud kolmandik (8,5 miljardit eurot) 
koosnes soodustariifidest, soodustasudest, taastuvenergia kohustustest ja tootjahinna 
toetuskavadest elektri tootmiseks soojus- ja elektrienergia koostootmisel 
fossiilkütustest45. 

46 Kõik sektorid saavad fossiilkütuste toetusi (vt joonis 11). Energiasektor saab 
absoluutarvudes nii enamiku energiatoetustest kui ka fossiilkütuste toetustest. 
Fossiilkütuste toetused moodustavad suurema osa energiatoetustest kolmes sektoris: 
tööstus, transport ja põllumajandus. 

Joonis 11. Energiatoetused ja fossiilkütuste toetused sektorite kaupa 
(2019) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes dokumendile Study on energy subsidies and other government 
interventions in the European Union, oktoober 2021. 

47 Oma aruandes ELi HKSi kohta märkisime46, et liikmesriigid, kes kasutavad 
elektritootmissektoris HKSi tasuta eraldatavaid LHÜsid, on vähendanud sellega seotud 
CO2-mahukust vähem kui liikmesriigid, kellel ei ole õigust saada HKSi tasuta 

                                                        
45 Vt Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on 

investments, oktoober 2020. 

46 Euroopa Kontrollikoda, eriaruanne nr 18/2020: „ELi heitkogustega kauplemise süsteem: 
lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamist oleks tulnud paremini suunata”, september 
2020. 
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eraldatavaid LHÜsid. Seega on HKSi tasuta eraldatavad LHÜd, mis hõlmavad peamiselt 
fossiilkütuste kasutamisest tulenevat kasvuhoonegaaside heidet ja mida võib seetõttu 
pidada fossiilkütuste subsideerimiseks, aeglustanud vähese süsinikdioksiidiheitega 
tehnoloogiate kasutuselevõttu. 

48 Juhtimismääruses nõutakse, et liikmesriigid annaksid oma riiklikes energia- ja 
kliimakavades aru riiklikest eesmärkidest kaotada järk-järgult energiatoetused, 
eelkõige fossiilkütuste puhul, ja edusammude kohta, mida on tehtud toetuste 
järkjärguliseks kaotamiseks. Euroopa kliimaalaste õigusaktidega antakse komisjonile 
õigus kehtestada ühtsed aruandlusvormid energiatoetuste, eelkõige fossiilkütuste 
toetuste järkjärgulise kaotamise kohta. Komisjon teatas meile, et aruandluskord 
kehtestatakse 2022. aastal rakendusaktiga. 

49 Komisjoni hinnangus riiklike energia- ja kliimakavade kohta47 järeldatakse, et 
fossiilkütuste toetused on endiselt peamine takistus kulutõhusale energia- ja 
kliimaalasele üleminekule ning toimivale siseturule. Kolm liikmesriiki (Taani, Itaalia ja 
Portugal) on teinud põhjaliku fossiilkütuste toetuste ülevaate, kaksteist teatasid, et nad 
töötavad välja kavad nende järkjärguliseks kaotamiseks, ning kuus liikmesriiki on 
esitanud ajakava selle koostamiseks. Energialiidu olukorda käsitlevas 2021. aasta 
aruandes48 kordas komisjon, et fossiilkütuste kasutamine peaks lõppema. 

50 Rahvusvahelised organisatsioonid juhtisid regulaarselt tähelepanu fossiilkütuste 
toetuste rollile. Energiapoliitika läbivaatamisel (2016–2021) soovitas Rahvusvaheline 
Energiaagentuur kaotada fossiilkütuste toetused49 ning viia stiimulid ja hinnasignaalid 
kooskõlla kliimaeesmärkidega50. OECD on keskkonnatoime aruannetes51 ja riikide 

                                                        
47 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele, Kogu ELi hõlmav hinnang riiklikele energia- ja kliimakavadele. 
Rohepöörde ja majanduse taastamise edendamine lõimitud energia- ja kliimakavade kaudu, 
COM(2020) 564 final, september 2020. 

48 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele: Energialiidu olukorda käsitlev 2021. aasta aruanne Contributing 
to the European Green Deal and the Union’s recovery, COM(2021) 950 final, oktoober 2021. 

49 Näiteks Belgia (2016); Saksamaa (2020); Poola (2016). 

50 Näiteks Austria (2020); Slovakkia (2016); Soome (2018); Euroopa Liit (2020). 

51 Tšehhi, Ungari. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1600339518571&uri=COM:2020:564:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1600339518571&uri=COM:2020:564:FIN
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
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kohta koostatud majandusuuringutes52 kutsunud üles vähendama fossiilkütuste 
toetusi ning saastamise arvestamist maksustamisel. 

51 Meie 2020. aastal avaldatud aruandes ELi HKSi kohta53 soovitati tasuta 
eraldatavate LHÜde roll uuesti läbi vaadata ja neid paremini suunata. Komisjon 
nõustus soovitusega ja teavitas meid, et ta võtab selle küsimuses järelmeetmeid. 
Märgime, et sellega seotud meetmed aitaksid vähendada ka fossiilkütuste toetusi. 

Fossiilkütuste ja taastuvenergia toetuste võrdlus 

15 liikmesriiki toetavad fossiilkütuseid rohkem kui taastuvenergiat 

52 Võrdlesime fossiilkütuste toetusi taastuvenergia toetustega (vt joonis 12). 
Üldiselt on taastuvenergia toetused kogu ELis suuremad. Koondandmetest ei tule aga 
välja liikmesriikide vahelised märkimisväärsed erinevused. 15 liikmesriiki eraldavad 
fossiilkütuste toetuseksrohkem vahendeid kui taastuvenergia toetusteks. 
Liikmesriikidel, kes kulutavad fossiilkütuste toetustele ELi keskmisest rohkem, on 
fossiilkütuste toetused üldiselt suuremad kui taastuvenergia omad. 

                                                        
52 Tšehhi, Taani, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Madalmaad, Poola, Portugal, Slovakkia. 

53 Euroopa Kontrollikoda, eriaruanne nr 18/2020: „ELi heitkogustega kauplemise süsteem: 
lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamist oleks tulnud paremini suunata”, september 
2020. 

https://www.eca.europa.eu/etPages/DocItem.aspx?did=54392
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Joonis 12. Fossiilkütuste toetuste tase võrreldes taastuvenergia 
toetustega 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Trinomicsi aruandele Study on Energy costs, taxes and the 
impact of government interventions on investments, oktoober 2020. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
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Liikmesriigid, kes on taastuvenergia eesmärkide saavutamisel maha jäänud, 
eraldavad taastuvenergiale vähem raha 

53 Uurisime neid seitset liikmesriiki, kes olid oma taastuvenergia eesmärkide 
saavutamisel54 2018. ja 2019. aastal rohkem kui kaks protsendipunkti maha jäänud. 
Märgime, et nende liikmesriikide taastuvenergia toetuste osakaal SKPst on alla ELi 
keskmise (vt joonis 13). 

Joonis 13. Kaugus taastuvenergia eesmärgist ja taastuvenergia toetuste 
osakaal 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati andmete põhjal, Share of renewable energy in gross final energy 
consumption (T2020_31) ja Trinomicsi uuringu põhjal, Study on Energy costs, taxes and the impact of 
government interventions on investments, oktoober 2020. 

  

                                                        
54 Määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiivis (EL) 

2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta 
(ELT L 328, 21.12.2018, lk 82). 
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eesmärgist rohkem kui kaks protsendipunkti

3,08 pp

4,02 pp

3,95 pp

5,23 pp

5,78 pp

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_31__custom_1130883/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_31__custom_1130883/default/table?lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39fa0090-1750-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
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Energia maksustamise direktiiv – 
energia maksustamise alammäärade 
kehtestamine 

Praegune energia maksustamise direktiiv 

Energia maksustamise direktiivi peamine eesmärk on toetada siseturgu 

54 2003. aasta energia maksustamise direktiivi peamine eesmärk on tagada siseturu 
nõuetekohane toimimine. Sellega kehtestatakse energiatoodete ja elektrienergia 
madalaim maksustamistase, et ühtlustada riigisiseseid õigusakte ja vältida siseturu 
moonutusi. See toetab ka muid poliitikavaldkondi, nagu keskkonnakaitse, ELi 
majanduse konkurentsivõime ja sotsiaalne mõõde. Alates energia maksustamise 
direktiivi jõustumisest on olukord ELis oluliselt muutunud, kliimaeesmärgid on 
suurenenud, tehnoloogia arenenud ja õigusakte on ajakohastatud. Alates 2003. aastast 
on energia maksustamise direktiivi tehtud muudatused kajastanud üksnes nõukogu 
rakendusotsustega tehtud ametlikke muudatusi, näiteks kombineeritud nomenklatuuri 
läbivaatamist, mida kasutatakse maksustatavate energiatoodete määratlemiseks. 

55 Mitme energia maksustamise direktiiviga hõlmatud kasutaja puhul võib 
kohaldada liikmesriikide kindlaksmääratud diferentseeritud maksumäärasid, 
maksuvähendusi või maksuvabastusi. Joonisel 14 on toodud mõned näited energia 
maksustamise direktiiviga lubatud paindlikkusest. 
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Joonis 14. Energia maksustamise direktiivi raamistik 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda energia maksustamise direktiivi põhjal. 

56 Energia maksustamise direktiivi käsitlevas komisjoni hinnangus55 jõuti järeldusele,
et direktiiviga ei toetata väiksema CO2 heitega alternatiivide kasutuselevõttu ning 
vähendatakse teatavate CO2-mahukate kütuste hindu. Ka ei nähta selles ette selgeid 
õigusnorme mõnede uute energiatoodete kohta, nagu alternatiivkütused, e-kütused, 
sünteetilised kütused, biometaan ja muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest 
valmistatud kütused. Lisaks ei täida direktiivis sätestatud madalaimad maksumäärad 
enam oma algselt kavandatud lähenemisrolli. Maksustamise alammäärad kehtestati 
selleks, et vähendada erinevusi liikmesriikide energiamaksumäärades. Aja jooksul on 
enamik liikmesriike tõstnud maksumäärasid oluliselt üle energia maksustamise 
direktiivi alammäära. Selline olukord võib põhjustada siseturu moonutusi. 

Energia maksustamise alammäärad ei motiveeri kasutama puhtamaid 
energiaallikaid 

57 Joonisel 15 on kokkuvõtlikult esitatud komisjoni arvutatud madalaima
maksustamistaseme süsinikdioksiidimaksu ekvivalent. See näitab, et kõige saastavamal 

55 Komisjoni talituste töödokument, Evaluation of the Council Directive 2003/96/EC of 27 
October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products 
and electricity, SWD(2019) 329 final. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32003L0096
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive-2019-09-12_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive-2019-09-12_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive-2019-09-12_en
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energiaallikal, söe kasutamisel ettevõtetes, on üks kõige madalamatest 
maksumääradest. 

Joonis 15. Valitud energiatoodete maksustamise alammäärad 

 
Märkus: elektrienergia ekvivalentse süsinikdioksiidimaksu näitajad põhinevad ELi keskmisel 
kasvuhoonegaaside heitemahukusel elektritootmises, mis sõltub elektrienergia tootmiseks kasutatavast 
energiaallikast. CO2 heide varieerub ligikaudu 1 tonnist CO2-st MWh kohta söeküttel töötavate 
elektrijaamade puhul nullini taastuvatest energiaallikatest, näiteks päikese- ja tuuleenergiast või 
tuumaelektrijaamadest toodetud elektri puhul. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda dokumendi Commission evaluation of the ETD põhjal. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-8#tab-googlechartid_googlechartid_googlechartid_googlechartid_chart_11111
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/co2-emission-intensity-8#tab-googlechartid_googlechartid_googlechartid_googlechartid_chart_11111
https://www.rte-france.com/en/eco2mix/co2-emissions?_sm_au_=iVVFT234s45P54NFVkFHNKt0jRsMJ
https://www.rte-france.com/en/eco2mix/co2-emissions?_sm_au_=iVVFT234s45P54NFVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive-2019-09-12_en
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58 Praegune energia maksustamise direktiiv annab liikmesriikidele võimaluse 
vabastada osaliselt või täielikult energia maksustamisest taastuvad energiaallikad, 
näiteks biokütused, ning vabastada maksust täielikult taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elekter. Komisjon märgib56, et selline paindlikkus ei taga, et taastuvenergia 
tegelik maksumäär oleks kokkuvõttes madalam kui mõne fossiilkütuse allikal. 

Paketi „Eesmärk 55“ seadusandlikud ettepanekud energia 
maksustamise kohta 

Komisjon on teinud ettepaneku uute energiasisaldusel põhinevate 
maksumäärade kohta 

59 Komisjon esitas energia maksustamise direktiivi ettepaneku osana uue 
maksumäärade struktuuri (vt joonis 16).  

                                                        
56 Vt 55. joonealune märkus. 
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Joonis 16. Kavandatud energiamaksu määrad (indekseerimata) 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni dokumendi Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega 
korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise liidu raamistik 
(COM(2021) 563 final, juuli 2021) andmete põhjal. 

60 Kavandatud muudatused hõlmavad järgmist:

o kehtestatakse uued maksumäärad, mis põhinevad energiasisaldusel ning
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o üleminek mahupõhiselt maksustamiselt energiasisalduse maksustamisele
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_energy_tax_directive_0.pdf
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o suurendatakse mootorikütuste ja kütteainete minimaalseid maksumäärasid, 
vähendades samal ajal elektrienergia minimaalset maksustamist muul kui 
ettevõtluse eesmärgil kasutamise korral (vt joonis 17); 

o kaotatakse teatavate sektorite või kütuste sooduskohtlemine ja laiendatakse 
energia maksustamise direktiivi kohaldamisala: 

o kaotatakse diislikütuse sooduskohtlemine bensiiniga võrreldes; 

o kaotatakse lennunduses reisijateveoks kasutatava petrooli ja 
meretranspordis kasutatava raskekütuse maksuvabastus ELi-siseste reiside 
puhul; 

o kaotatakse liikmesriikide võimalus vabastada täielikult maksustamisest 
energiamahukate ettevõtete ja põllumajanduse energiatarbimine või 
vähendada nende maksustamist allapoole alammäära; 

o laiendatakse direktiivi reguleerimisala turbale, küttepuidule, puusöele ja 
alternatiivkütustele (nt vesinik); 

o määratakse kindlaks erinevad energiamaksu alammäärad erinevatele 
biokütuste kategooriatele; 

o kaotatakse vahetegemine äriotstarbelise ja mitteäriotstarbelise kasutuse 
vahel; 

o üleminekusätted: 

o suurendatakse järk-järgult energiamaksu kümneaastase üleminekuperioodi 
jooksul aastatel 2023–2033 mõnede kütuste ja kasutusviiside puhul, et 
lihtsustada üleminekut praeguselt täielikult maksuvabastuselt. Eelkõige 
kohaldatakse üleminekuperioode kodumajapidamiste ja lennundussektori 
suhtes; 

o maksu alammäärad seotakse indeksi abil inflatsiooniga; 

o liikmesriikidele jäetakse võimalus kohaldada maksuvabastusi ja -vähendusi 
sotsiaalsetel või keskkonnakaitsega seotud põhjustel. 
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Joonis 17. Energiamaksu alammäärad praegu ja 2033. aastaks 
kavandatud alammäärad (inflatsiooni arvestamata) 

 
Märkus: mahumäärade ümberarvestamisel kasutatavad ümberarvestustegurid põhinevad komisjoni 
mõjuhinnangul. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Euroopa Komisjoni ettepanekule võtta vastu nõukogu direktiiv, 
millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise liidu raamistik, 
COM(2021) 563 final, juuli 2021, ja selle mõjuhinnangule.  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0563
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0563
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o kliimameetmete sotsiaalfond, millest rahastatakse kodanikke, kes soovivad 
rahastada investeeringuid energiatõhususse, uutesse kütte- ja 
jahutussüsteemidesse ning puhtamasse liikumiskeskkonda.  

o piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism (CBAM). Kavandatud 
eeskirjade kohaselt peavad kaupade importijad ostma CBAM-sertifikaate koguses, 
mis vastab imporditava kaubaga seotud kasvuhoonegaaside heitkogustele. 
Tehakse ettepanek vähendada hinda nende heitkoguste puhul, mis on seotud 
päritoluriigi kasvuhoonegaaside hinnakujunduse mehhanismiga. Komisjon tegi 
ettepaneku võtta CBAM kasutusele etapikaupa, paralleelselt ELi HKSi raames 
tasuta eraldatavate LHÜde kaotamisega; 

o ReFuelEU Aviation – määrus, millega nõutakse säästlike lennukikütuste osakaalu 
suurendamist ELi lennujaamades tangitavast reaktiivkütusest; 

o FuelEU Maritime – määrus, mille eesmärk on stimuleerida säästvate laevakütuste 
ja heitevabade tehnoloogiate kasutuselevõttu, seades Euroopa sadamaid 
külastavate laevade kasutatava energia kasvuhoonegaaside heitemahukuse 
ülempiiri; 

o energiatõhususe direktiivi ja taastuvenergia direktiivi ajakohastamine. 
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Kokkuvõtvad tähelepanekud 
62 Komisjon on määratlenud energia maksustamise kui energiasäästu ühe peamise 
edasiviiva jõu. Oma riiklikes energia- ja kliimakavades märgivad liikmesriigid, et 
maksustamine aitab märkimisväärselt kaasa tulevasele energiasäästule. 

63 Maksumäärad on sektorite ja energiakandjate kaupa väga erinevad. Kehtiva 
energia maksustamise direktiivi kohaselt võivad rohkem saastavad energiaallikad 
saada maksusoodustust võrreldes süsinikdioksiidi heitkoguste seisukohast tõhusate 
energiaallikatega. 

64 Kuigi enamik liikmesriike kohaldab kütusemakse, mis ületavad märkimisväärselt 
energia maksustamise direktiivis kehtestatud alammäärasid, hoiavad mitmed 
liikmesriigid maksud alammäära lähedal. Selline olukord võib põhjustada siseturu 
moonutusi. 

65 ELi heitkogustega kauplemise süsteem ja riiklikud süsinikdioksiidimaksud 
täiendavad ELi energia maksustamise raamistikku. Samas võimaldavad tasuta lubatud 
heitkoguse ühikud mõnedel turuosalistel osa oma CO2 heite eest mitte maksta. See 
olukord ei muutu ka käesoleva aastakümne jooksul. 

66 Fossiilkütuste toetused takistavad kliimaeesmärkide saavutamist, kuna takistavad 
üleminekut taastuvenergiale. Liikmesriikide toetused fossiilkütustele moodustavad 
kokku üle 55 miljardi euro aastas. Viimase kümne aasta jooksul on need olnud 
suhteliselt stabiilsed, vaatamata üleskutsetele need järk-järgult kaotada. Mõned 
liikmesriigid kulutavad fossiilkütuste toetustele rohkem kui taastuvenergia toetustele. 

67 2021. aasta juulis avaldas komisjon osana seadusandlikust paketist „Eesmärk 55“ 
ettepaneku energia maksustamise direktiivi läbivaatamiseks. Ettepaneku eesmärk on 
kõrvaldada kehtivate energiamaksu käsitlevate õigusaktide puudused ning eelkõige 
viia maksustamistase tihedamalt kooskõlla energiasisalduse ja energiakandjate 
keskkonnatoimega. See võimaldab liikmesriikidel endiselt alandada mõnes sektoris 
energiamaksu määrasid keskkonna, energiatõhususe ja energiaostuvõimetusega 
seotud põhjustel. 

68 Õigusaktide pakett sisaldab ka ettepanekut laiendada heitkogustega kauplemise 
süsteemi meretranspordile ning kehtestada eraldi heitkogustega kauplemise süsteem 
maanteetranspordi ja hoonete jaoks. Kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohuga 
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seotud tasuta LHÜde järkjärgulise kaotamisega kaasneb ettepanek võtta järkjärgult 
kasutusele piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism. 

69 Üheskoos maksustaksid need ettepanekud energiakasutust ja kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid laiemas ulatuses kui kehtivad õigusaktid. 

70 Üks ELi poliitikakujundajate probleeme on leida viise, kuidas viia ELi energia 
maksustamine kooskõlla kliimapoliitika eesmärkidega. Fossiilkütuste madalad 
süsinikdioksiidihinnad ja energiamaksud suurendavad vähese CO2 heitega tehnoloogia 
suhtelist maksumust ja aeglustavad üleminekut taastuvenergiale. Nagu oleme varem 
märkinud, on teatavates liikmesriikides elektritootmisele tasuta eraldatud LHÜd 
aeglustanud keskkonnahoidlike tehnoloogiate kasutuselevõttu. 

71 Maksupoliitika ei ole ainus energiakasutust mõjutav vahend ning ülesanne on 
leida õige tasakaal regulatiivsete ja finantsmeetmete vahel. Keskkonnahoidlikumale 
energiale ja energiasäästule antava maksutoetuse täiendamiseks ja tugevdamiseks 
saab kasutada sihipäraseid toetusi ja täpselt määratletud regulatiivseid standardeid. 

72 Samas takistavad fossiilkütuste toetused energiasüsteemi ümberkujundamist või 
suurendavad sellega seotud kulusid. Nende toetuste järkjärguline kaotamine 2025. 
aastaks, nagu EL ja selle liikmesriigid on lubanud, on keeruline sotsiaalne ja 
majanduslik üleminek. 

73 Eri algatuste sotsiaalne mõju võib olla märkimisväärne ja sellel võib olla 
negatiivne mõju üleminekule keskkonnasäästlikumale majandusele, kui sellega ei 
tegeleta. Mõne rühma või sektori ebaõiglase kohtlemise tajumine võib kaasa tuua 
protesti, mis takistab edusammude tegemist selles valdkonnas. 

74 Nende probleemide lahendamiseks on vaja institutsioonide üksmeelt 
maksuküsimustes. 
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I auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Samo Jereb, võttis käesoleva ülevaate vastu 
15. detsembril 2021 Luxembourgis. 

 Kontrollikoja nimel 

 

 president 
Klaus-Heiner Lehne 
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Sõnastik 
„Eesmärk 55“: ELi õigusaktide pakett kliimaeesmärkide saavutamiseks, eelkõige ELi 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 2030. aastaks vähemalt 55 %. 

Biobensiin: vedel biokütus, mis sobib segamiseks tavapärase bensiiniga või selle 
asendamiseks. 

Biodiisel: vedel biokütus, mis sobib fossiilset päritolu gaasi-/diisliõliga segamiseks või 
selle asendamiseks. 

Biokütus: kuivast orgaanilisest ainest või põlevatest taimeõlidest toodetud kütus. 

CO2 heite vähendamine: üleminek majandussüsteemile, kus tekitatakse vähem 
süsinikdioksiidi (CO₂) ja muid kasvuhoonegaase. 

Energia lõpptarbimine: lõppkasutajate, nagu majapidamiste, tööstuse ja 
põllumajanduse energia kogutarbimine, välja arvatud energiasektori tarbitud energia). 

Heitkogustega kauplemise süsteem: süsteem kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärkide saavutamiseks teatavates sektorites, mille puhul heitkoguste 
üldkogus on piiratud ning lubatud heitkoguseid (LHÜde kujul) võivad osta ja müüa 
ettevõtjad või muud süsteemis osalevad üksused.  

Kasvuhoonegaasid: gaasid, näiteks süsinikdioksiid või metaan, mis neelavad ja 
paiskavad õhku kiirgust ning moodustavad soojust mitte läbi laskva kihi Maa 
atmosfääris, mille tõttu Maa pind soojeneb ja tekib nn kasvuhooneefekt. 

Kasvuhoonegaaside heite ülekandumine: kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemine, mis tuleneb tootmise ülekandmisest rangete heitepiirangutega riigist 
riiki, kus eeskirjad ei ole nii ranged. 

Lisatasu: poliitikavahend, mille raames makstakse elektritootjatele lisaks turuhinnale 
ka lisatasu. 

Primaarenergia tarbimine: kogu energianõudlus, sealhulgas energia tarbimine 
energiasektoris endas, energia muundamise ja jaotamise käigus tekkinud energiakaod 
ning energia lõpptarbimine, välja arvatud energiakandjate kasutamine muuks 
otstarbeks kui energia tootmiseks (nt nafta plasti tootmiseks). 

Riigiabi: valitsuse poolt ettevõttele või organisatsioonile antav otsene või kaudne 
toetus, mis annab neile konkurentide ees eelise. 
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Soodustariif: poliitikamehhanism, millega pakutakse tootjatele pikaajalist fikseeritud 
hinda iga võrgule tarnitava energiaühiku kohta. 

Süsinikusisaldus: CO2 ja muud CO2-le sarnase mõjuga kasvuhoonegaasid, mis 
vabanevad fossiilkütuse põletamisel või oksüdeerimisel või mis on seotud 
elektrienergia tootmiseks kasutatava fossiilkütuse põletamise või oksüdeerimisega. 
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Lühendid 
ETD: energia maksustamise direktiiv: nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 
2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283/51, 31.10.2003) 

GJ: Gigadžaul 

HKS: heitkogustega kauplemise süsteem 

IDDRI: Institute for Sustainable Development and International Relations (säästva 
arengu ja rahvusvaheliste suhete instituut), mittetulunduslik uurimiskeskus Pariisis 

IEA: Rahvusvaheline Energiaagentuur 

IMF: Rahvusvaheline Valuutafond 

KM: käibemaks 

kWh: kilovatt-tund 

MWh: megavatt-tund = 3,60 GJ 

OECD: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 

Toe: toe, naftaekvivalenttonn = 41,8 GJ 
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Ülevaate koostajad 
Käesoleva ülevaate võttis vastu loodusvarade säästva kasutamise valdkonnaga tegelev 
I auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Samo Jereb. Ülevaatearuande 
koostamist juhtis kontrollikoja liige Viorel Ștefan, keda toetasid kabinetiülem 
Roxana Bănica ja kabineti atašee Olivier Prigent, valdkonnajuht Emmanuel Rauch, 
auditijuht Lucia Roşca, audiitorid Josef Edelmann ja Anna Zalega ning graafilisi 
materjale aitas koostada Marika Meisenzahl. 

 

Viorel Ștefan Roxana Bănica Emmanuel Rauch 

Josef Edelmann Lucia Roşca Anna Zalega 

Olivier Prigent

Marika Meisenzahl
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Käesolevas aruandes hinnatakse, kuidas 
energiamaksud, CO2 hinnastamine 
ja energiatoetused on kooskõlas ELi 
kliimaeesmärkidega. Energia maksustamine 
võib toetada kliimameetmeid, kuid praegused 
maksumäärad ei kajasta seda, mil määral 
eri energiaallikad keskkonda saastavad. 
Taastuvenergia toetused on aastatel  
2008–2019 peaaegu neljakordistunud, samas 
kui fossiilkütuste toetused on püsinud samad.  
15 liikmesriiki kulutavad fossiilkütuste toetustele 
rohkem kui taastuvenergia toetustele. 2021. 
aasta keskel avaldas komisjon ettepaneku 
vaadata läbi energia maksustamise direktiiv. 
Meie aruandes kirjeldatakse probleeme, 
millega poliitikakujundajad seisavad silmitsi 
energia maksustamise ja toetuste poliitika 
ajakohastamisel: energia maksustamise sidususe 
tagamine sektorite ja eri energiakandjate vahel, 
fossiilkütuste toetuste vähendamine ning 
kliimaeesmärkide ja sotsiaalsete vajaduste 
ühitamine.

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1

Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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