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NÕUKOGU DIREKTIIV 2004/75/EÜ,
29. aprill 2004,
millega parandatakse direktiivi 2003/96/EÜ Küprose võimaluse osas rakendada energiatoodete ja
elektrienergia maksustamisel ajutisi vabastusi või maksuvähendusi
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(4)

Käesolev direktiiv ei tohi kahjustada ühegi menetluse tulemust, mida võidakse kohaldada seoses ühtse turu toimimishäiretega, eriti lepingu artiklite 87 ja 88 kohaselt. See
ei tühista liikmesriikidele esitatud nõuet teavitada komisjoni võimaliku riigiabi juhtudest lepingu artikli 88 kohaselt.

(5)

Direktiivi 2003/96/EÜ artikli 30 sõnastus tuleb selgemaks
muuta.

(6)

Käesoleva direktiivi sätteid tuleb kohaldada alates uute liikmesriikide ühinemiskuupäevast. Asja kiireloomulisuse
tõttu on õigustatud kuuenädalase perioodi erand, mis on
sätestatud protokollis riikide parlamentide funktsiooni
kohta Euroopa Liidus, punktis I.3.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 2003/96/EÜ vastavalt muuta,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 93,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)
võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust (2)
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiviga
2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete
ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik, (3)
asendati alates 1. jaanuarist 2004 nõukogu
19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/81/EMÜ mineraalõlidele kehtestatud aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise
kohta (4) ja nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv
92/82/EMÜ mineraalõlide aktsiisimäärade ühtlustamise
kohta (5). Selles on määratletud maksustruktuurid ja maksustamistasemed, mida rakendatakse energiatoodete ja
elektrienergia suhtes.
Direktiiviga 2003/96/EÜ kehtestatud miinimummäärad
tekitavad suuri majanduslikke ja sotsiaalseid raskusi teatud
liikmesriikidele, sealhulgas Küprosele, arvestades varem
kehtinud aktsiisimaksude suhteliselt madalat taset, kestvat
majandusliku ülemineku perioodi, suhteliselt madalat palgataset ja piiratud võimalusi tasakaalustada lisanduvat
maksukoormust muude maksude vähendamise kaudu.
Konkreetselt avaldab direktiivis 2003/96/EÜ sätestatud
miinimummäärade rakendamisega kaasnev hinnatõus tõenäoliselt kahjulikku mõju nende riikide kodanikele ja
majandusele, tekitades näiteks talumatu koormuse väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.
Küprosel tuleks seetõttu lubada ajutiselt kohaldada täiendavaid maksuvabastusi või maksuvähendusi, kui see ei
kahjusta siseturu korrektset toimimist ja ei kahjusta konkurentsi. Lisaks sellele, kooskõlas põhimõtetega, mille
kohaselt määrati direktiivi 2003/96/EÜ alusel kindlaks algsed üleminekuperioodid, on kõigi selliste meetmete eesmärgiks tagada järkjärguline ühtlustamine rakenduvate
ühenduse miinimummääradega.

(1) 20. aprillil 2004 esitatud arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2) 31. märtsil 2004 esitatud arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(3) ELT L 283, 31.10.2003, lk 51.
(4) EÜT L 316, 31.10.1992, lk 12. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2003/96/EÜ.
(5) EÜT L 316, 31.10.1992, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2003/96/EÜ.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 2003/96/EÜ muudetakse käesolevaga järgmiselt.

1. Lisatakse järgmine artikkel:
“Artikkel 18b
1. Olenemata lõikes 2 sätestatud ajavahemikest ning tingimusel, et see ei moonuta oluliselt konkurentsi, võivad liikmesriigid, kellel on raskusi uue madalaima maksustamistaseme
rakendamisega, rakendada üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 2007 eelkõige selleks, et mitte ohustada hindade stabiilsust.
2. Küprose Vabariik võib rakendada üleminekuperioodi kuni
1. jaanuarini 2008, et kohandada mootorikütusena kasutatava
gaasiõli ja petrooleumi maksustamistase oma riigis vastavaks
uuele madalaimale tasemele, mis on 302 eurot 1 000 liitri
kohta, ning kuni 1. jaanuarini 2010, et saavutada madalaim
tase 330 eurot. Siiski ei tohi mootorikütusena kasutatava gaasiõli ja petrooleumi maksustamistase olla alates 1. maist 2004
madalam kui 245 eurot 1 000 liitri kohta.
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Küprose Vabariik võib rakendada üleminekuperioodi kuni
1. jaanuarini 2010, et kohandada mootorikütusena kasutatava
pliivaba bensiini maksustamistase oma riigis vastavaks uuele
madalaimale tasemele, mis on 359 eurot 1 000 liitri kohta.
Siiski ei tohi pliivaba bensiini maksustamistase olla alates
1. maist 2004 madalam kui 287 eurot 1 000 liitri kohta.
3. Kehtestatud üleminekuperioodide jooksul peavad liikmesriigid järk-järgult vähendama vahet uute madalaima maksustamistasemega. Kui liikmesriigi maksustamistaseme ja madalaima taseme vahe ei ole suurem kui 3 % kõnealusest
madalaimast tasemest, võib kõnealune liikmesriik oma maksustamistaset kohandada alles üleminekuperioodi lõpus.”
2. Artiklisse 30 lisatakse järgmine lõige:
“Viited tühistatud direktiividele loetakse viideteks käesolevale
direktiivile.”
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2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga korraldatavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste riigisiseste õigusaktide teksti.
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti,
Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia
ühinemislepingu jõustumise korral selle jõustumiskuupäeval.
Liikmesriigid võtavad selle samal kuupäeval üle oma riigisisesesse
õigusse ja teavitavad sellest viivitamata komisjoni.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Artikkel 2
1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud seadused, määrused ja rakendussätted hiljemalt käesoleva
direktiivi jõustumiskuupäevaks. Nad edastavad kõnealuste õigusaktide teksti ning kõnealuste aktide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.
Liikmesriigid lisavad nende õigusaktide vastuvõtmisel nendesse
või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Luxembourg, 29. aprill 2004
Nõukogu nimel
eesistuja
M. McDOWELL

