
Poprawka 26
Artykuł 8, ustęp 1a (nowy)

1a. Przedsiębiorstwa działające w krajach trzecich i ekspor-
tujące materiały rodzicielskie i rośliny owocowe są zarejestro-
wane w celu zagwarantowania identyfikowalności na każdym
etapie.

Poprawka 28
Artykuł 19a (nowy)

Artykuł 19a

Ocena stosowania

W okresie pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrek-
tywy, Komisja dokonuje analizy wyników jej stosowania i
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozda-
nie wraz z wszelkimi propozycjami koniecznych zmian.

Poprawka 29
Artykuł 21

Państwa członkowskie mogą, do dnia 1 stycznia XXX, stoso-
wać środek przejściowy polegający na zezwoleniu na wprowa-
dzanie do obrotu na ich terytorium materiału kwalifikowanego i
materiału CAC pochodzącego od roślin rodzicielskich istnieją-
cych w chwili wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie mogą przed upływem 10 lat od wejścia
w życie niniejszej dyrektywy stosować środek przejściowy pole-
gający na zezwoleniu na wprowadzanie do obrotu na ich tery-
torium materiału kwalifikowanego i materiału CAC pochodzą-
cego od roślin rodzicielskich istniejących w chwili wejścia w
życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 30
Artykuł 22, akapit drugi a (nowy)

Przepisy wykonawcze do dyrektywy 92/34/EWG, która zosta-
nie uchylona, mają zastosowanie do chwili przyjęcia nowych
przepisów wykonawczych.
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Przepisy przejściowe dotyczące stawek podatku od wartości dodanej *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych
przepisów przejściowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej (COM(2007)0381 —

C6-0253/2007 — 2007/0136(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0381),

— uwzględniając art. 93 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0253/
2007),

— uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stawek
VAT innych niż podstawowe (COM(2007)0380),
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— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0469/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinfor-
mowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1

PUNKT 1 PREAMBUŁY

(1) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
przewiduje pewne odstępstwa w dziedzinie stawek VAT. Okres
obowiązywania niektórych z tych odstępstw kończy się w kon-
kretnym terminie, podczas gdy inne obowiązują do czasu przy-
jęcia ostatecznych przepisów.

(1) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
przewiduje pewne odstępstwa w dziedzinie stawek VAT. Okres
obowiązywania niektórych z tych odstępstw kończy się w kon-
kretnym terminie, podczas gdy inne obowiązują do czasu przy-
jęcia ostatecznych przepisów dotyczących transakcji wewnątrz-
wspólnotowych.

Poprawka 2

PUNKT 1A PREAMBUŁY (nowy)

(1) Zgodnie z zasadą pomocniczości Wspólnota nie
powinna ingerować w kompetencje państw członkowskich w
dziedzinie podatków pośrednich bardziej niż to konieczne w
celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania rynku
wewnętrznego w odniesieniu do ustalania stawek podatku
VAT. Zwłaszcza usługi świadczone na szczeblu lokalnym, o
ile nie wiążą się one z działalnością transgraniczną, w zasadzie
nie mają wpływu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka 3

PUNKT 2 PREAMBUŁY

(2) W celu zapewnienia równiejszego traktowania państw
członkowskich okres obowiązywania odstępstw, które nie są w
sprzeczności z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wew-
nętrznego i z innymi politykami wspólnotowymi, należy przed-
łużyć do końca 2010 r., daty zakończenia obowiązywania mini-
malnego poziomu 15% w odniesieniu do stawki podstawowej
oraz eksperymentalnego stosowania stawki obniżonej do usług
pracochłonnych. Okresu obowiązywania innych odstępstw nie
należy natomiast przedłużać.

(2) W celu zapewnienia równego traktowania państw człon-
kowskich okres obowiązywania odstępstw, które nie są w
sprzeczności z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wew-
nętrznego i z innymi politykami wspólnotowymi, należy przed-
łużyć do końca 2010 r., daty zakończenia obowiązywania mini-
malnego poziomu 15% w odniesieniu do stawki podstawowej
oraz eksperymentalnego stosowania stawki obniżonej do usług
pracochłonnych. W uzasadnionych przypadkach okresu obowią-
zywania pewnych odstępstw nie należy przedłużać.
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Poprawka 4
PUNKT 2A PREAMBUŁY (nowy)

(2a) Okres do 31 grudnia 2010 r. powinien wystarczyć,
aby Rada mogła podjąć decyzję dotyczącą rezygnacji z osiąg-
nięcia celu, jakim jest wprowadzenie ostatecznego systemu
opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, w oparciu
o zasadę opodatkowania w kraju pochodzenia i podejście pole-
gające na wyrównywaniu stawek podatku VAT.

Poprawka 5
PUNKT 2B PREAMBUŁY (nowy)

(2b) Okres do 31 grudnia 2010 r. powinien wystarczyć,
aby Rada mogła podjąć decyzję dotyczącą ostatecznej struk-
tury stawek podatku VAT, z uwzględnieniem opcji pozwalają-
cych państwom członkowskim na stosowanie różnych stawek
podatku VAT pod warunkiem zapewnienia sprawnego funk-
cjonowania rynku wewnętrznego i innych dziedzin polityki
wspólnotowej. W tym okresie obecne przepisy powinny być
stosowane w sposób rozważny, z uwzględnieniem przypadków
budzących wątpliwości, tak aby nie uniemożliwiać państwom
członkowskim osiągnięcia uzasadnionych celów polityki przed
lub po podjęciu decyzji przez Radę dotyczącej ostatecznej
struktury stawek VAT.

Poprawka 6
PUNKT 2C PREAMBUŁY (nowy)

(2c) Zgodnie z zasadą pomocniczości i po podjęciu przez
Radę decyzji w sprawie ostatecznego systemu opodatkowania
transakcji wewnątrzwspólnotowych państwa członkowskie
powinny mieć możliwość stosowania stawek obniżonych lub
nawet – w sytuacjach wyjątkowych – stawek zerowych w
odniesieniu do towarów i usług podstawowych, takich jak
żywność i lekarstwa, z jasno określonych przyczyn społeczno-
gospodarczych i środowiskowych oraz dla dobra konsumenta
końcowego.

Poprawka 7
PUNKT 2D PREAMBUŁY (nowy)

(2d) Zgodnie z zasadą pomocniczości i po podjęciu przez
Radę decyzji w sprawie ostatecznego systemu opodatkowania
transakcji wewnątrzwspólnotowych państwa członkowskie
powinny mieć możliwość stosowania stawek obniżonych lub
nawet – w sytuacjach wyjątkowych – stawek zerowych w
odniesieniu do usług świadczonych na szczeblu lokalnym, w
tym usług i towarów związanych z oświatą, pomocą socjalną,
zabezpieczeniem społecznym i kulturą.

Poprawka 8
PUNKT 2E PREAMBUŁY (nowy)

(2e) Wszelkie przyszłe systemy opodatkowania transakcji
wewnątrzwspólnotowych powinna cechować przejrzystość, zaś
u ich podstaw powinny leżeć proste rozwiązania administra-
cyjne.
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Poprawka 9
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Nie należy przedłużać okresu obowiązywania odstępstw
przyznanych Węgrom i Słowacji, ponieważ wymienione pań-
stwa członkowskie nie stosowały lub nie stosują już stawki
obniżonej.

(6) Należy podkreślić, że tym państwom, członkowskim,
które nie stosowały lub już nie stosują tymczasowych odstęp-
stw w zakresie VAT, wygasłych w 2007 r., należy przyznać
możliwość korzystania z owych tymczasowych odstępstw do
31 grudnia 2010 r.

P6_TA(2007)0588

Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS
odpowiedzialnego za realizację wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudo-

wanych (COM(2007)0243 — C6-0172/2007 — 2007/0088(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0243),

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (1) (rozporządzenia finansowego), w szczególności jego art. 185,

— uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Euro-
pejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2)
(PMI), w szczególności jego pkt 47,

— uwzględniając art. 171 i art. 172 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0172/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budże-
towej (A6-0484/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. uważa, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu
1a obowiązujących wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 i z postanowieniami punktu 47 poro-
zumienia międzyinstytucjonalnego (PMI) z dnia 17 maja 2006 r.; zauważa, że finansowanie wykraczające
poza rok 2013 będzie określone w kontekście negocjacji następnych ram finansowych;

3. przypomina, że opinia wydana przez Komisję Budżetową nie przesądza o wyniku procedury określo-
nej w punkcie 47 PMI z dnia 17 maja 2006 r., która ma zastosowanie do ustanowienia wspólnego przed-
sięwzięcia ARTEMIS;

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U.
L 390 z 30.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
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