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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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— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0161/2008), 

— uwzględniając art. 51 i art. 83 ust. 7 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0221/2008), 

1. zatwierdza zawarcie protokołu; 

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów 
Zjednoczonych. 

Przystąpienie Liechtensteinu do Umowy UE/WE/Szwajcaria dotyczącej włączenia 
Szwajcarii we wprowadzanie wżycie, stosowanie irozwój dorobku Schengen* 

P6_TA(2008)0321 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 8 lipca 2008 r. wsprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady wsprawie zawarcia wimieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią 
Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską iKsięstwem Liechtensteinu 
oprzystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą 
Europejską iKonfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we 
wprowadzanie wżycie, stosowanie irozwój dorobku Schengen (COM(2006)0752 — C6- 

0089/2008 — 2006/0251(CNS)) 

(2009/C 294 E/30) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2006)0752), 

— uwzględniając Protokół między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską 
i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, 
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we 
wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, 

— uwzględniając art. 62, art. 63 akapit pierwszy pkt 3 lit. a) i b), art. 66, art. 95 oraz art. 300 ust. 2 akapit 
pierwszy Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0089/2008), 

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, 

— uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 35 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A6-0246/2008), 

1. zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie Protokołu; 

2. zastrzega sobie prawo do ochrony swoich uprawnień przyznanych na mocy traktatu;
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