
Wspólny system podatku od wartości dodanej * 

P6_TA(2008)0319 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE (dyrektywa dotycząca VAT) 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

(COM(2007)0677 — C6-0433/2007 — 2007/0238(CNS)) 

(2009/C 294 E/28) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0677), 

— uwzględniając art. 93 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6- 
0433/2007), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0232/2008), 

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 o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu 
przyjętego przez Parlament; 

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 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający 

Punkt 2 preambuły 

(2) W odniesieniu do przepisów dotyczących importu 
i miejsca opodatkowania dostaw gazu i energii elektrycznej, 
specjalny system wynikający z dyrektywy Rady 2003/92/WE 
z dnia 7 października 2003 r. zmieniającej dyrektywę 77/ 
388/EWG w odniesieniu do zasad dotyczących miejsca dostawy 
gazu i energii elektrycznej nie ma zastosowania do importu 
i dostaw gazu dokonywanych za pośrednictwem gazociągów, 
które nie stanowią części sieci przesyłowych, a w szczególności 
do gazociągów systemu dystrybucyjnego, za pośrednictwem 
których dokonuje się większości transakcji transgranicznych. 
Należy zatem włączyć do zakresu stosowania specjalnego 
systemu import i dostawy gazu dokonywane za pośrednictwem 
wszystkich gazociągów. 

(2) W odniesieniu do gazu i energii elektrycznej obecne 
przepisy zapewniają, że VAT jest pobierany w miejscu ich 
rzeczywistego wykorzystania przez nabywcę. Zasady te zapo
biegają zatem wszelkim zakłóceniom konkurencji między 
państwami członkowskimi. W odniesieniu do przepisów doty
czących importu i miejsca opodatkowania dostaw gazu i energii 
elektrycznej, specjalny system wynikający z dyrektywy Rady 
2003/92/WE z dnia 7 października 2003 r. zmieniającej dyrek
tywę 77/388/EWG w odniesieniu do zasad dotyczących miejsca 
dostawy gazu i energii elektrycznej nie ma zastosowania do 
importu i dostaw gazu dokonywanych za pośrednictwem gazo
ciągów, które nie stanowią części sieci przesyłowych, a w szcze
gólności do gazociągów systemu dystrybucyjnego, za pośrednic
twem których dokonuje się większości transakcji transgranicz
nych. Zakres stosowania specjalnego systemu jest nadmiernie 
ograniczony i nie odpowiada rzeczywistości gospodarczej. 
Należy zatem włączyć do zakresu stosowania specjalnego 
systemu import i dostawy gazu dokonywane za pośrednictwem 
wszystkich gazociągów. Ponadto konieczne jest wprowadzenie 
większej jasności w celu zagwarantowania spójnego 
stosowania i spójnej interpretacji dyrektywy 2006/112/WE

PL 3.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 294 E/95 

Wtorek, 8 lipca 2008 r.



TEKST PROPONOWANY 
PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKI 

w całej Wspólnocie, zgodnie z definicjami określonymi 
w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/55/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspól
nych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, ( 1 )która 
wyjaśnia, co oznacza przesył gazu siecią gazociągów i jego 
dystrybucja. 

_____________ 
( 1 ) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 57. 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający 

Punkt 3 preambuły 

(3) Ten specjalny system nie ma także zastosowania do 
importu i dostaw gazu dokonywanych za pośrednictwem 
statków przewożących gaz, mimo że gaz ten jest, z uwagi na 
jego cechy, identyczny z gazem importowanym lub dostar
czanym za pośrednictwem gazociągów i po regazyfikacji jest 
przeznaczony do transportu w gazociągach. Należy zatem 
włączyć do zakresu stosowania specjalnego systemu import 
i dostawy gazu dokonywane za pośrednictwem statków prze
wożących gaz. 

(3) Ten specjalny system nie ma także zastosowania do 
importu i dostaw gazu dokonywanych za pośrednictwem 
statków przewożących gaz, mimo że gaz ten jest, z uwagi na 
jego cechy, identyczny z gazem importowanym lub dostar
czanym za pośrednictwem gazociągów i po regazyfikacji jest 
przeznaczony do transportu w gazociągach. Należy zatem 
włączyć do zakresu stosowania specjalnego systemu import 
i dostawy gazu ziemnego dokonywane za pośrednictwem 
statków przewożących gaz ziemny między gazociągami. 

Poprawka 3 
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający 

Punkt 4 preambuły 

(4) Działają już pierwsze transgraniczne sieci przesyłu energii 
cieplnej i chłodniczej. Kwestie związane z dostawą i importem 
energii cieplnej i chłodniczej są takie same jak kwestie związane 
z dostawą albo importem gazu i energii elektrycznej. W odnie
sieniu do gazu i energii elektrycznej obecne przepisy zapew
niają,, że VAT jest pobierany w miejscu ich rzeczywistego 
wykorzystania przez nabywcę. Zasady te zapobiegają zakłóce
niom konkurencji między państwami członkowskimi.W odnie
sieniu do energii cieplnej i chłodniczej należy zatem zastosować 
ten sam system, który stosuje się do gazu i energii elektrycznej. 

(4) Działają już pierwsze transgraniczne sieci przesyłu energii 
cieplnej i chłodniczej. Kwestie związane z dostawą i importem 
energii cieplnej i chłodniczej są takie same jak kwestie związane 
z dostawą albo importem gazu i energii elektrycznej.W odnie
sieniu do energii cieplnej i chłodniczej należy zatem zastosować 
ten sam system, który stosuje się do gazu i energii elektrycznej. 

Poprawka 4 
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający 

Punkt 6 preambuły 

(6) Doświadczenia zebrane podczas niedawnego wdrażania 
obecnie obowiązującej procedury, zgodnie z którą Komisja 
jest zobowiązana wypowiedzieć się na temat istnienia ryzyka 
zakłócenia konkurencji związanego ze stosowaniem obniżonej 
stawki VAT w odniesieniu do gazu, energii elektrycznej i energii 
cieplnej, wykazały zbędność tej procedury. Zasady dotyczące 
ustalenia miejsca nałożenia podatku zapewniają, że VAT jest 
pobierany w miejscu, w którym gaz, energia elektryczna, 
energia cieplna i chłodnicza są rzeczywiście wykorzystywane 
przez nabywcę. Zasady te zapobiegają wszelkim zakłóceniom 
konkurencji między państwami członkowskimi. Jednakże 
istotne pozostaje zagwarantowanie, że Komisja i inne państwa 
członkowskie są odpowiednio poinformowane o wprowadzeniu 
obniżonych stawek przez dane państwo członkowskie w tym 
tak wrażliwym sektorze. Dlatego też konieczna jest wstępna 
procedura konsultacji z Komitetem ds. VAT. 

(6) Doświadczenia zebrane podczas niedawnego wdrażania 
procedury określonej w art. 102 dyrektywy 2006/112/WE, 
zgodnie z którą Komisja jest zobowiązana wypowiedzieć się 
na temat istnienia ryzyka zakłócenia konkurencji związanego 
ze stosowaniem obniżonej stawki VAT w odniesieniu do 
gazu, energii elektrycznej i energii cieplnej, wykazały zbędność 
tej procedury. Zasady dotyczące ustalenia miejsca nałożenia 
podatku zapewniają, że VAT jest pobierany w miejscu, 
w którym gaz, energia elektryczna, energia cieplna 
i chłodnicza są rzeczywiście wykorzystywane przez nabywcę, 
co neutralizuje stawkę VAT. Zasady te zapobiegają zatem 
wszelkim zakłóceniom konkurencji między państwami człon
kowskimi. Jednakże istotne pozostaje zagwarantowanie, że 
Komisja i inne państwa członkowskie są odpowiednio poinfor
mowane o wprowadzeniu obniżonych stawek przez dane 
państwo członkowskie w tym tak wrażliwym sektorze. Dlatego 
też konieczna jest wstępna procedura konsultacji z Komitetem 
ds. VAT.
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Poprawka 5 
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający 

Punkt 7 preambuły 

(7) Wspólne przedsiębiorstwa i inne struktury utworzone na 
mocy art. 171 Traktatu WE są odpowiedzialne za realizację 
polityk wspólnotowych. W celu uniknięcia odnoszenia korzyści 
z opodatkowania przez państwo członkowskie, w którym 
podatek jest należny, kosztem innych państw członkowskich 
i Wspólnot Europejskich, należy przyznać wspólnym przedsię
biorstwom utworzonym przez Wspólnoty, posiadającym 
osobowość prawną i otrzymującym dotacje z budżetu ogólnego 
Wspólnot na podstawie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą
dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól
nego Wspólnot Europejskich, zwolnienie z naliczonego podatku 
VAT od ich zakupów. 

(7) Wspólne przedsiębiorstwa i inne struktury utworzone na 
mocy art. 171 Traktatu WE są odpowiedzialne za realizację 
polityk wspólnotowych. W celu uniknięcia odnoszenia korzyści 
z opodatkowania przez państwo członkowskie, w którym 
podatek jest należny, kosztem innych państw członkowskich 
i Wspólnot Europejskich, należy przyznać wspólnym przedsię
biorstwom utworzonym przez Wspólnoty, posiadającym 
osobowość prawną i otrzymującym dotacje z budżetu ogólnego 
Wspólnot na podstawie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą
dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól
nego Wspólnot Europejskich, zwolnienie z naliczonego podatku 
VAT od ich zakupów pod warunkiem, że nie prowadzą one 
działalności gospodarczej w rozumieniu drugiego akapitu art. 
9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE. 

Poprawka 6 
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający 

Punkt 10 preambuły 

(10) W związku z tym należy zastosować powyższą zasadę 
do nabywanych przez podatnika nieruchomości i istotnych, 
związanych z nimi usług. Sytuacje te przedstawiają najczęstsze 
przypadki, biorąc pod uwagę z jednej strony wartość i długość 
gospodarczego wykorzystania tych towarów, a z drugiej strony 
fakt, że szeroko rozpowszechnione jest zróżnicowane wyko
rzystanie tego typu towarów. 

(10) W związku z tym należy zastosować powyższą zasadę 
do nabywanych przez podatnika nieruchomości i istotnych, 
związanych z nimi usług, które ze względu na ich wartość 
gospodarczą można przyrównać do nabycia nieruchomości. 
Sytuacje te przedstawiają najczęstsze przypadki, biorąc pod 
uwagę z jednej strony wartość i długość gospodarczego wyko
rzystania tych towarów, a z drugiej strony fakt, że szeroko 
rozpowszechnione jest zróżnicowane wykorzystanie tego typu 
towarów. Natomiast drobne naprawy lub ulepszenia mające 
ograniczone znaczenie gospodarcze należy wyłączyć z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy. 

Poprawka 7 
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający 

Artykuł 1 — punkt 3 a (nowy) 
Dyrektywa 2006/112/WE 

Tytuł V — Rozdział 1 — Sekcja 4 — tytuł 

(3a) Tytuł sekcji 4 w rozdziale 1 tytułu V otrzymuje 
brzmienie: 

„Dostawa towarów poprzez sieci przesyłu lub dystrybucji”. 

Poprawka 8 
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający 

Artykuł 1 — punkt 4 
Dyrektywa 2006/112/WE 

Artykuł 38 — ustęp 1 

1. W przypadku dostaw do podatnika-pośrednika gazu za 
pośrednictwem gazociągu albo statku przewożącego gaz, energii 
elektrycznej albo energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci 
cieplne lub chłodnicze, za miejsce dostawy uznaje się miejsce, 
w którym ten podatnik-pośrednik ma siedzibę działalności 
gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności 

1. W przypadku dostaw do podatnika-pośrednika gazu za 
pośrednictwem gazociągu albo statku przewożącego gaz między 
gazociągami, energii elektrycznej albo energii cieplnej lub 
chłodniczej przez sieci cieplne lub chłodnicze, za miejsce 
dostawy uznaje się miejsce, w którym ten podatnik-pośrednik 
ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce
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gospodarczej, na rzecz którego dostarczane są towary lub, 
w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowa
dzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub 
zwykłe miejsce pobytu. 

prowadzenia działalności gospodarczej, na rzecz którego dostar
czane są towary lub, w przypadku braku takiej siedziby lub 
stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałe 
miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. 

Poprawka 9 
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający 

Artykuł 1 — punkt 4 
Dyrektywa 2006/112/WE 

Artykuł 39 — akapit pierwszy 

W przypadku dostawy gazu za pośrednictwem gazociągu albo 
statku przewożącego gaz, energii elektrycznej albo energii ciep
lnej lub chłodniczej, jeżeli taka dostawa nie jest objęta art. 38, 
za miejsce dostawy uznaje się miejsce, w którym nabywca 
faktycznie wykorzystuje i konsumuje te towary. 

W przypadku dostawy gazu za pośrednictwem gazociągu albo 
statku przewożącego gaz między gazociągami, energii elek
trycznej albo energii cieplnej lub chłodniczej, jeżeli taka dostawa 
nie jest objęta art. 38, za miejsce dostawy uznaje się miejsce, 
w którym nabywca faktycznie wykorzystuje i konsumuje te 
towary. 

Poprawka 10 
Wniosek dotyczący dyrektywy — akt zmieniający 

Artykuł 1 — punkt 11 
Dyrektywa 2006/112/WE 

Artykuł 168 a — akapit pierwszy 

W przypadku nabycia, budowy, renowacji albo istotnego prze
kształcenia nieruchomości, wstępne wykonywanie prawa do 
odliczenia, powstającego w momencie, w którym podatek 
staje się wymagalny, jest ograniczone do rzeczywistego wyko
rzystania do celów transakcji przyznających prawo do odli
czenia. 

W przypadku nabycia, budowy, renowacji albo istotnego prze
kształcenia nieruchomości, wstępne wykonywanie prawa do 
odliczenia, powstającego w momencie, w którym podatek 
staje się wymagalny, jest ograniczone do rzeczywistego wyko
rzystania do celów transakcji przyznających prawo do odli
czenia. Drobne naprawy lub ulepszenia powinny zostać wyłą
czone z zakresu niniejszego postanowienia. 

Protokół wsprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do 
Konwencji EKG ONZ oocenach oddziaływania na środowisko wkontekście trans
granicznym * 

P6_TA(2008)0320 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 8 lipca 2008 r. wsprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady zatwierdzającej, wimieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokół wsprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ oocenach 
oddziaływania na środowisko wkontekście transgranicznym sporządzonej wEspoo w1991r. 

(COM(2008)0132 — C6-0161/2008 — 2008/0052(CNS)) 

(2009/C 294 E/29) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0132), 

— uwzględniając Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG 
ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo 
w 1991 r., 

— uwzględniając art. 175 ust. 1 oraz art. 300 ust. 2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze Traktatu WE,
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