
— uwzględniając art. 80a oraz art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6- 
0216/2008), 

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady 
i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych 
niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do niezmienionych 
przepisów istniejących aktów wniosek zawiera prostą kodyfikację tych tekstów, bez zmian merytorycz
nych, 

1. przyjmuje wniosek Komisji w wersji dostosowanej do zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji i wraz z poniższymi zmianami; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

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

P6_TC1-COD(2007)0287 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 lutego 2009 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 w sprawie 
ogólnych zasad definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów 

winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (wersja przekształcona) 

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

Obniżone stawki podatku od wartości dodanej * 

P6_TA(2009)0072 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek 

obniżonych podatku od wartości dodanej (COM(2008)0428 – C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS)) 

(2010/C 76 E/24) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0428), 

— uwzględniając art. 93 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6 
0299/2008), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Rynku Wewnętrz
nego i Ochrony Konsumentów (A6 0047/2009),
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1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach; 

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 6 
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 4 preambuły 

(4) W komunikacie tym stwierdzono, że różne stawki VAT 
stosowane do usług świadczonych lokalnie nie grożą 
poważnym zakłóceniem prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Dlatego właściwe jest zapewnienie państwom 
członkowskim możliwości stosowania stawek obniżonych 
usługi, takie jak usługi pracochłonne objęte przepisami przej 
ściowymi mającymi obowiązującymi do końca 2010 r., usługi 
związane z budownictwem mieszkaniowym oraz usługi zwią
zane z pielęgnacją ciała, a także usługi restauracyjne. Zmiany 
te umożliwią państwom członkowskim stosowanie stawek 
obniżonych VAT na prace remontowe i naprawcze mające 
na celu zwiększenie oszczędności i wydajności energetycznej. 

(4) W komunikacie tym stwierdzono, że różne stawki VAT 
stosowane do usług świadczonych lokalnie nie stwarzają 
poważnego ryzyka zakłócenia prawidłowego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i mogą mieć pozytywne skutki pod 
względem tworzenia miejsc pracy i zwalczania szarej strefy. 
Dlatego właściwe jest zapewnienie państwom członkowskim 
możliwości stosowania stawek obniżonych VAT do usług, 
takich jak usługi pracochłonne objęte przepisami przejściowymi 
obowiązującymi do końca 2010 r., do usług związanych 
budownictwem mieszkaniowym oraz usług związanych 
z pielęgnacją ciała, a także usług restauracyjnych. Obniżone 
stawki VAT w tych dziedzinach miałyby korzystny wpływ 
na przekształcenie wielu sektorów usług, ponieważ zmniejszy 
łyby poziom niedeklarowanej pracy. Państwa członkowskie 
powinny ustalić dla przedsiębiorstw jasne i dostępne wytyczne 
w sprawie zakresu stosowania obniżonych stawek VAT. 

Poprawka 7 
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Punkt 4 a preambuły (nowy) 

(4a) Odnośnie do sektora budowlanego, niniejsza dyrek
tywa umożliwia również państwom członkowskim stosowanie 
obniżonych stawek VAT na prace remontowe i naprawcze 
mające na celu zwiększenie oszczędności i wydajności energe
tycznej. 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik - punkt 5a (nowy) 
Dyrektywa 2006/112/CE 
Załącznik III - punkt 11 

5a) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) dostawa towarów i świadczenie usług, które 
zwykle są przeznaczone do wykorzystania 
w produkcji rolnej, w tym maszyny, ale 
z wyłączeniem wyposażenia, takiego jak 
budynki;”
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 5 
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik – punkt 7 
Directive 2006/112/CE 

Załącznik III – punkt 16 

(16) świadczenie usług pogrzebowych lub kremacyjnych wraz 
z dostawą towarów związanych z taką działalnością; 

(16) świadczenie usług pogrzebowych lub kremacyjnych wraz 
z dostawą towarów związanych z taką działalnością, na 
przykład pomników i nagrobków oraz opieka nad nimi; 

Poprawka 4 
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Załącznik - punkt 7a (nowy) 
Dyrektywa 2006/112/CE 

Załącznik III - punkt 18a (nowy) 

7a) dodaje się pkt 18a w brzmieniu: 

„(18a) odzież dziecięca lub obuwie dziecięce:” 

Organizacja i działalność Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 

P6_TA(2009)0079 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie projektu decyzji Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie 

organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (2008/2164(ACI)) 

(2010/C 76 E/25) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając pismo przewodniczącego PE z dnia 1 października 2008 r., 

— uwzględniając projekt decyzji Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, 
Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu 
Regionów w sprawie organizacji i działalności Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (SEC(2008)2109 - 
C6-0256/2008), 

— uwzględniając art. 254 ust. 1 i 2 Traktatu WE, 

— uwzględniając deklarację nr 3 dotyczącą art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską załą
czonego do Aktu Końcowego Konferencji Międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Nicei, 

— uwzględniając pismo Rady z dnia 26 stycznia 2009 r., informujące pozostałe instytucje i organy 
odpowiedzialne za utworzenie Urzędu Publikacji o pewnych zmianach w projekcie decyzji, zatwier
dzonych przez Komitet Zarządzający Urzędu Publikacji w dniu 9 stycznia 2001 r. i przyjętych przez 
Radę w dniu 19 stycznia 2009 ( 1 ), 

— uwzględniając art. 120 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Prawnej (A6- 
0426/2008),
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Czwartek, 19 lutego 2009 r.


