
P6_TC1-COD(2008)0149 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 grudnia 2008 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 ustanawiającego 
instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach 

rozwijających się 

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu 
w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 1337/2008.) 

ZAŁĄCZNIK 

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 3 ust. 1 

Parlament, Rada i Komisja zgadzają się, że przedstawienie przez Komisję w jak najkrótszym czasie i przed 
1 maja 2009 r. ogólnego planu zawierającego listę państw docelowych oraz informacje o przydziale 
środków finansowych podmiotom kwalifikowalnym z zachowaniem należytej równowagi, o której mowa 
w art. 4 ust. 2 rozporządzenia, nie jest warunkiem niezbędnym do podjęcia wstępnych środków wdraża
jących ten instrument finansowania zgodnie z art. 1 rozporządzenia. Parlament, Rada i Komisja zgadzają się 
również, by ogólny plan umożliwił w razie potrzeby dostosowanie wdrażania do nowych okoliczności. 

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 13. 

Parlament, Rada i Komisja oświadczają, że procedura podejmowania decyzji o podjęciu środków wykonaw
czych w odniesieniu do okresu do dnia 30 kwietnia 2009 r. powinna być możliwie jak najprostsza i jak 
najkrótsza. 

Rada zgadza się, by okres przewidziany na przedłożenie dokumentów do zaopiniowania przez komitet 
został ograniczony do dziesięciu dni roboczych. 

Parlament zgadza się, by okres przeznaczony na wykonanie prawa kontroli przysługującego mu 
w odniesieniu do środków przedstawionych komisji upływał po pięciu dniach roboczych od dnia wpłynięcia 
do rejestru procedury komitologii opinii komitetu w sprawie projektu środków. 

Rada i Komisja zgadzają się, by odpowiedź Parlamentu przyjęła formę pisma przewodniczącego Komisji 
Rozwoju do właściwego komisarza oraz z powiadomieniem wszystkich posłów do Parlamentu. 

Zwalczanie uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami 
wewnątrzwspólnotowymi (wspólny system podatku VAT) * 

P6_TA(2008)0577 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków 
związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (COM(2008)0147 — C6-0154/2008 — 

2008/0058(CNS)) 

(2010/C 21 E/11) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0147), 

— uwzględniając art. 93 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6- 
0154/2008),
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— uwzględniając art. 51 regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A6- 
0448/2008), 

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 POPRAWKA 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 1 preambuły 

(1) Uchylanie się od płacenia podatku od wartości dodanej 
(VAT) w znacznym stopniu wpływa na wysokość dochodów 
z podatków w państwach członkowskich oraz zakłóca działal
ność gospodarczą na rynku wewnętrznym, tworząc nieuzasad
niony przepływ towarów i prowadząc do wprowadzania na 
rynek towarów o nienormalnie niskich cenach. 

(1) Unikanie opodatkowania podatkiem od wartości dodanej 
(VAT) w znacznym stopniu wpływa na wysokość dochodów 
z podatków w państwach członkowskich oraz zakłóca działal
ność gospodarczą na rynku wewnętrznym, tworząc nieuzasad
niony przepływ towarów i prowadząc do wprowadzania na 
rynek towarów o nienormalnie niskich cenach. Co więcej 
unikanie opodatkowania podatkiem VAT nie tylko negatywnie 
wpływa na finansowanie budżetów państw członkowskich, 
lecz również na ogólną równowagę zasobów własnych Unii 
Europejskiej, gdyż zmniejszenie zasobów własnych opartych 
na podatku VAT należy kompensować zwiększeniem zasobów 
własnych opartych na produkcie narodowym brutto (PNB). 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 4a preambuły (nowy) 

(4a) W celu poprawy i zwiększenia skuteczności stosowania 
dyrektywy 2006/112/WE Komisja powinna zachęcać organy 
podatkowe państw członkowskich do rozwijania ich zdolności 
administracyjnej tak aby mogły otrzymywać oświadczenia jak 
największej możliwej liczby kategorii podatników drogą elek
troniczną. 

Poprawka 3 
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 6 preambuły 

(6) Uwzględniając zmiany w środowisku pracy i narzędziach 
pracy podmiotów gospodarczych, należy zapewnić im możliwość 
dopełnienia obowiązku deklaracji w drodze prostej procedury 
elektronicznej, tak aby zmniejszyć do minimum ich obciążenie 
administracyjne. 

(6) Celem niniejszej dyrektywa w żadnym razie nie jest 
wpłynięcie na działania prowadzone na szczeblu Wspólnoty 
z myślą o redukcji obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw 
do 2012 r. o 25 %. W szczególności uwzględniając wynikające 
z tego zmiany w środowisku pracy i narzędziach pracy przed
siębiorców, pożądane jest zapewnienie im możliwości dopeł
nienia obowiązku złożenia deklaracji w drodze prostej procedury 
elektronicznej, tak aby zmniejszyć do minimum ich obciążenie 
administracyjne.
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TEKST PROPONOWANY 
PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 4 

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 
Punkt 6a preambuły (nowy) 

(6a) Aby lepiej ocenić wpływ nowych obowiązków formal
nych, zwłaszcza w odniesieniu do objęcia obowiązkiem infor
mowania również usługodawców, Komisja powinna sporządzić 
sprawozdanie oceniające wpływ tych obowiązków, szczególnie 
na koszty administracyjne ponoszone przez podatników 
i organy administracji oraz skuteczność tych formalnych 
obowiązków w zwalczaniu unikania opodatkowania. Komisja 
przedstawi w razie potrzeby wniosek legislacyjny zmieniający 
zakres wspomnianych obowiązków formalnych. 

Poprawka 5 
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 7a preambuły (nowy) 
(7a) Komisja powinna zbadać możliwość ustanowienia na 
poziomie Unii Europejskiej bazy danych, która zawierałaby 
dane identyfikujące osoby fizyczne, które stworzyły, admini
strowały lub zarządzały przedsiębiorstwami zaangażowanymi 
w wewnątrzwspólnotowe transakcje, w których dopuszczono 
się oszustwa w odniesieniu do podatku VAT. Przed zarejestro
waniem nowego przedsiębiorstwa właściwy organ krajowy 
powinien wystąpić do krajowych organów podatkowych 
o wyciąg z rejestru podatkowego UE, wydawany przez nie 
po dokonaniu wglądu do odpowiedniej bazy danych, z którą 
powinien on być powiązany. 

Poprawka 6 
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 7 
Dyrektywa 2006/112/WE 

Artykuł 263 – ustęp 2 – akapit 2 

Jednak państwa członkowskie mogą zezwolić niektórym kate
goriom podatników na składanie informacji podsumowujących 
w inny sposób. 

Jednak państwa członkowskie mogą zezwolić niektórym kate
goriom podatników na składanie informacji podsumowujących 
w inny sposób do dnia … (*). 
_____________ 
(*) 31 grudnia roku w którym dyrektywa …/ …/WE (akt zmienia

jący) wchodzi w życie. 

Poprawka 7 
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Artykuł 1a (nowy) 
Artykuł 1a 
Sprawozdanie Komisji 

Do dnia … (*) Komisja opracuje sprawozdanie zawierające 
ocenę wpływu niniejszej dyrektywy. W sprawozdaniu tym 
zwraca się szczególną uwagę na koszty administracyjne wyni
kające dla podatników z nowych obowiązków formalnych oraz 
na poziom skuteczności tych formalnych obowiązków 
w zwalczaniu unikania opodatkowania. Komisja przedstawi 
w razie potrzeby wniosek legislacyjny zmieniający zakres 
wspomnianych obowiązków formalnych. 

_____________ 
(*) Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
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