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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 
2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adăugată (TVA)
(COM(2007)677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0677),

– având în vedere articolul 93 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către 
Consiliu (C6-0433/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenționează să modifice 
în mod substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În ceea ce privește dispozițiile 
referitoare la importul și la locul 
impozitării livrărilor de gaze naturale și de 
electricitate, regimul special care decurge 
din Directiva 2003/92/CE a Consiliului din 
7 octombrie 2003 de modificare a 
Directivei 77/388/CEE în ceea ce privește 

(2) Normele actuale garantează, în ceea 
ce privește gazele naturale și 
electricitatea, că TVA se percepe la locul 
unde acestea sunt consumate efectiv de 
către cumpărători. Aceste norme evită, 
prin urmare, denaturarea concurenței 
între statele membre. În ceea ce privește 
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normele referitoare la locul de furnizare a 
gazului și a electricității nu se aplică 
importurilor și livrărilor de gaze naturale 
efectuate prin intermediul gazoductelor 
care nu fac parte din rețeaua de distribuție, 
și în special gazoductele rețelei de 
transport prin intermediul cărora se 
realizează cvasitotalitatea operațiunilor 
transfrontaliere prin gazoducte. Prin 
urmare, este necesară includerea în sfera de 
aplicare a regimului special a importurilor 
și livrărilor de gaze naturale efectuate prin 
intermediul tuturor tipurilor de gazoducte.

dispozițiile referitoare la importul și la 
locul impozitării livrărilor de gaze naturale 
și de electricitate, regimul special care 
decurge din Directiva 2003/92/CE a 
Consiliului din 7 octombrie 2003 de 
modificare a Directivei 77/388/CEE în 
ceea ce privește normele referitoare la 
locul de furnizare a gazului și a 
electricității nu se aplică importurilor și 
livrărilor de gaze naturale efectuate prin 
intermediul gazoductelor care nu fac parte 
din rețeaua de distribuție, și în special 
gazoductele rețelei de transport prin 
intermediul cărora se realizează 
cvasitotalitatea operațiunilor 
transfrontaliere prin gazoducte. Această 
situație implică faptul că sfera de aplicare 
a regimului special este în prezent prea 
restrânsă și nu corespunde realității 
economice. Prin urmare, este necesară 
includerea în sfera de aplicare a regimului 
special a importurilor și livrărilor de gaze 
naturale efectuate prin intermediul tuturor 
tipurilor de gazoducte. Este necesar, în 
continuare, să se aducă clarificări cu 
scopul de a asigura o punere în aplicare și 
o interpretare coerente ale Directivei 
2006/112/CE în întreaga Comunitate, în 
conformitate cu definițiile prevăzute în 
articolul 2 din Directiva 2003/55/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 iunie 2003 privind normele 
comune pentru piața internă în sectorul 
gazelor naturale1, care conține definiții 
comune ale transportului de gaz prin 
gazoducte și ale distribuției de gaz.
__________
1 JO L 176, 15.7.2003, p. 57.

Or. en

Justificare

Clarificarea scopului și domeniului de aplicare ale măsurii propuse.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Acest regim special nu se aplică în 
prezent nici importurilor și nici livrărilor 
de gaze naturale efectuate cu ajutorul 
navelor de transport de gaze naturale, cu 
toate că aceste gaze prezintă caracteristici 
identice celor importate sau livrate prin 
gazoducte și sunt destinate, după 
regazeificare, transportului prin gazoducte. 
Prin urmare, este necesară includerea în 
sfera de aplicare a regimului special a 
importurilor și livrărilor de gaze naturale 
efectuate prin intermediul navelor de 
transport de gaze naturale.

(3) Acest regim special nu se aplică în 
prezent nici importurilor și nici livrărilor 
de gaze naturale efectuate cu ajutorul 
navelor de transport de gaze naturale, cu 
toate că aceste gaze prezintă caracteristici 
identice celor importate sau livrate prin 
gazoducte și sunt destinate, după 
regazeificare, transportului prin gazoducte. 
Prin urmare, este necesară includerea în 
sfera de aplicare a regimului special a 
importurilor și livrărilor de gaze naturale 
efectuate prin intermediul navelor de 
transport de gaze naturale de la un 
gazoduct la altul.

Or. en

Justificare

Clarificarea scopului și domeniului de aplicare ale măsurii propuse.

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Primele rețele de termoficare sau de 
refrigerare transfrontaliere au fost deja date 
în exploatare. Problematica cu privire la 
livrările sau la importurile de agenți de 
termoficare sau de refrigerare este similară 
cu cea referitoare la livrările sau 
importurile de gaze naturale sau de 
electricitate. Normele actuale garantează, 
în ceea ce privește gazele naturale și 
electricitatea, că TVA se percepe la locul 
unde acestea sunt consumate efectiv de 
către cumpărători. Aceste norme evită, 

(4) Primele rețele de termoficare sau de 
refrigerare transfrontaliere au fost deja date 
în exploatare. Problematica cu privire la 
livrările sau la importurile de agenți de 
termoficare sau de refrigerare este similară 
cu cea referitoare la livrările sau 
importurile de gaze naturale sau de 
electricitate. În consecință, este necesar să 
se aplice, în cazul agenților de termoficare 
și de refrigerare, același regim ca cel 
aplicabil gazelor naturale și electricității.
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prin urmare, denaturarea concurenței 
între statele membre. În consecință, este 
necesar să se aplice, în cazul agenților de 
termoficare și de refrigerare, același regim 
ca cel aplicabil gazelor naturale și 
electricității.

Or. en

Justificare

Nu este necesar să se reafirme principiul regimului special deoarece acest lucru a fost 
clarificat îndeajuns într-un considerent anterior. 

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Experiența dobândită în urma punerii 
recente în aplicare a procedurii 
actualmente în vigoare, care prevede 
responsabilitatea Comisiei de a se pronunța 
cu privire la existența unui risc de 
denaturare a concurenței ca urmare a 
aplicării unei cote reduse a TVA livrărilor 
de gaze naturale, de electricitate și de 
încălzire urbană, a demonstrat caracterul 
caduc și inutil al acesteia. În fapt, normele 
de stabilire a locului impozitării garantează 
că TVA se percepe la locul unde gazele 
naturale, electricitatea, agenții de 
termoficare și de refrigerare se consumă 
efectiv de cumpărători. Aceste norme evită, 
prin urmare, orice denaturare a concurenței 
între statele membre. Cu toate acestea, 
furnizarea de informații suficiente 
Comisiei și celorlalte state membre cu 
privire la cotele reduse introduse de către 
un stat membru în acest sector sensibil 
rămâne importantă. Prin urmare, este 
necesară o procedură de consultare 
prealabilă a Comitetului pentru TVA.

(6) Experiența dobândită în urma punerii 
recente în aplicare a procedurii prevăzute 
la articolul 102 din Directiva 
2006/112/CE, care prevede 
responsabilitatea Comisiei de a se pronunța 
cu privire la existența unui risc de 
denaturare a concurenței ca urmare a 
aplicării unei cote reduse a TVA livrărilor 
de gaze naturale, de electricitate și de 
încălzire urbană, a demonstrat caracterul 
caduc și inutil al acesteia. În fapt, normele 
de stabilire a locului impozitării garantează 
că TVA se percepe la locul unde gazele 
naturale, electricitatea, agenții de 
termoficare și de refrigerare se consumă 
efectiv de cumpărători, ceea ce 
neutralizează cota TVA. Aceste norme 
evită, prin urmare, orice denaturare a 
concurenței între statele membre. Cu toate 
acestea, furnizarea de informații suficiente 
Comisiei și celorlalte state membre cu 
privire la cotele reduse introduse de către 
un stat membru în acest sector sensibil 
rămâne importantă. Prin urmare, este 
necesară o procedură de consultare 
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prealabilă a Comitetului pentru TVA.

Or. en

Justificare

Clarificarea scopului și domeniului de aplicare ale măsurii propuse.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Întreprinderile comune și alte structuri 
create în temeiul articolului 171 din 
Tratatul CE au sarcina de a pune în 
practică politici comunitare. În scopul 
evitării impactului unei impozitări în 
avantajul statului membru în care este 
datorată taxa, în detrimentul celorlalte state 
membre și al Comunităților Europene, este 
necesar să se acorde întreprinderilor 
comune create de către Comunități, care au 
personalitate juridică și care primesc 
efectiv finanțări de la bugetul general al 
Comunităților în temeiul Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 
din 25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene, scutirea de la 
plata TVA pentru achizițiile efectuate în 
amonte.

(7) Întreprinderile comune și alte structuri 
create în temeiul articolului 171 din 
Tratatul CE au sarcina de a pune în 
practică politici comunitare. În scopul 
evitării impactului unei impozitări în 
avantajul statului membru în care este 
datorată taxa, în detrimentul celorlalte state 
membre și al Comunităților Europene, este 
necesar să se acorde întreprinderilor 
comune create de către Comunități, care au 
personalitate juridică și care primesc 
efectiv finanțări de la bugetul general al 
Comunităților în temeiul Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 
din 25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene, scutirea de la 
plata TVA pentru achizițiile efectuate în 
amonte, cu condiția ca aceste 
întreprinderi și structuri să nu desfășoare 
nicio activitate economică în sensul 
articolului 9 alineatul (1) din Directiva 
2006/112/CE.

Or. en

Justificare

Clarificarea scopului și domeniului de aplicare ale măsurii propuse.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Text propus de Comisie Amendament

(10) În acest context, este necesară 
aplicarea acestei reguli bunurilor imobile 
care îi sunt livrate persoanei impozabile și 
serviciilor importante aferente acestor 
bunuri care îi sunt prestate. În fapt, aceste 
situații reprezintă cazurile cele mai 
semnificative, ținând cont, pe de o parte, de 
valoarea și de durata de viață economică a 
acestor bunuri și, pe de altă parte, de faptul 
că utilizarea mixtă a acestui tip de bunuri 
este o practică curentă.

(10) În acest context, este necesară 
aplicarea acestei reguli bunurilor imobile 
care îi sunt livrate persoanei impozabile și 
serviciilor importante aferente acestor 
bunuri care îi sunt prestate, care, în 
virtutea valorii lor economice, pot fi 
asimilate cu achiziționarea unui bun 
imobil. În fapt, aceste situații reprezintă 
cazurile cele mai semnificative, ținând 
cont, pe de o parte, de valoarea și de durata 
de viață economică a acestor bunuri și, pe 
de altă parte, de faptul că utilizarea mixtă a 
acestui tip de bunuri este o practică 
curentă. Cu toate acestea, reparațiile sau 
îmbunătățirile minore care, prin natura 
lor, au o importanță economică limitată, 
ar trebui excluse din domeniul de aplicare 
al acestei directive.

Or. en

Justificare

Formularea propusă de Comisie pentru această dispoziție („achiziție, construcție, renovare 
sau transformare substanțială a bunului imobil”) nu exclude, în mod clar, din domeniul său de 
aplicare, simple reparații sau îmbunătățiri care, prin însăși natura lor, au o importanță 
economică limitată.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Titlul V – Capitolul 1 – Secțiunea 4 – titlu 

Text propus de Comisie Amendament

(3a) La titlul V, capitolul 1, titlul secțiunii 
4 se înlocuiește cu următorul text:
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„Livrarea de bunuri prin intermediul
rețelelor de transport sau de distribuție”

Or. en

Justificare

Clarificarea scopului și domeniului de aplicare ale măsurii propuse.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/112/CE
Articolul 38 – alineatul 1 

Text propus de Comisie Amendament

1. În cazul livrărilor de gaze naturale către 
un comerciant persoană impozabilă prin 
intermediul unui gazoduct sau al unei nave 
de transport de gaze naturale ori în cazul 
livrărilor de electricitate sau agenți de 
termoficare sau de refrigerare prin 
intermediul rețelelor de termoficare sau de 
refrigerare, locul livrării este considerat a fi 
locul unde comerciantul persoană 
impozabilă respectiv și-a stabilit sediul 
activității sale economice sau locul unde 
dispune de un sediu comercial fix pentru 
care sunt livrate bunurile sau, în absența 
unui astfel de sediu al activității sale sau a 
unui sediu comercial fix, locul unde își are 
domiciliul stabil sau reședința obișnuită.

1. În cazul livrărilor de gaze naturale către 
un comerciant persoană impozabilă prin 
intermediul unui gazoduct sau al unei nave 
de transport de gaze naturale de la un 
gazoduct la altul ori în cazul livrărilor de 
electricitate sau agenți de termoficare sau 
de refrigerare prin intermediul rețelelor de 
termoficare sau de refrigerare, locul 
livrării este considerat a fi locul unde 
comerciantul persoană impozabilă 
respectiv și-a stabilit sediul activității sale 
economice sau locul unde dispune de un 
sediu comercial fix pentru care sunt livrate 
bunurile sau, în absența unui astfel de 
sediu al activității sale sau a unui sediu 
comercial fix, locul unde își are domiciliul 
stabil sau reședința obișnuită.

Or. en

Justificare

Clarificarea scopului și domeniului de aplicare ale măsurii propuse.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2006/112/CE
Articolul 39 – paragraful 1 

Text propus de Comisie Amendament

În cazul livrării de gaze naturale prin 
gazoducte sau prin intermediul unei nave 
de transport de gaze naturale, sau în cazul 
livrărilor de electricitate sau de agenți de 
termoficare sau de refrigerare care nu intră 
sub incidența articolului 38, locul livrării 
respective este considerat a fi locul unde 
cumpărătorul utilizează și consumă efectiv 
bunurile.

În cazul livrării de gaze naturale prin 
gazoducte sau prin intermediul unei nave 
de transport de gaze naturale de la un 
gazoduct la altul sau în cazul livrărilor de 
electricitate sau de agenți de termoficare 
sau de refrigerare care nu intră sub 
incidența articolului 38, locul livrării 
respective este considerat a fi locul unde 
cumpărătorul utilizează și consumă efectiv 
bunurile.

Or. en

Justificare

Clarificarea scopului și domeniului de aplicare ale măsurii propuse.

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2006/112/CE
Articolul 168a (nou) – paragraful 1 

Text propus de Comisie Amendament

În cazul achiziționării, construirii, renovării 
sau transformării substanțiale a unui bun 
imobil, exercitarea inițială a dreptului la 
deducere, care apare în momentul în care 
taxa devine exigibilă, este limitată la 
proporția de utilizare efectivă în vederea 
realizării de operațiuni care dau dreptul la 
deducere.

În cazul achiziționării, construirii, renovării 
sau transformării substanțiale a unui bun 
imobil, exercitarea inițială a dreptului la 
deducere, care apare în momentul în care 
taxa devine exigibilă, este limitată la 
proporția de utilizare efectivă în vederea 
realizării de operațiuni care dau dreptul la 
deducere. Reparațiile sau îmbunătățirile 
minore vor fi excluse din sfera de aplicare 
a acestei măsuri.
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Or. en

Justificare

Formularea propusă de Comisie pentru această dispoziție („achiziție, construcție, renovare 
sau transformare substanțială a bunului imobil”) nu exclude, în mod clar, din domeniul său 
de aplicare, simple reparații sau îmbunătățiri care, prin însăși natura lor, au o importanță 
economică limitată.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul propunerii

With this proposal the Commission intends to introduce a number of technical improvements 
in five separate areas of Directive 2006/112 ("the VAT Directive"), as follows:

 clarification of the scope of the special VAT scheme for the supply of natural gas, heat 
and refrigeration;

 simplification of the procedure for introducing a reduced VAT rates for natural 
gas, electricity and district heating;

 clarification of the VAT status of joint undertakings set up under Article 171 of the EC 
Treaty;

 incorporation in the text of the VAT Directive of some exemptions included in the 
Accession Treaties for Bulgaria and Romania;

 clarification of the rule concerning the right of VAT deduction in the event of 
acquisition, construction, renovation or substantial transformation of immovable 
property.

Electricity and natural gas are treated as goods for VAT purposes. However, for technical 
reasons, it was, particularly difficult to determine the place of supply of electricity and natural 
gas. In order to avoid double taxation or non taxation and to attain a genuine internal market 
free of barriers resulting from the VAT scheme, it was decided that the place of supply of gas 
through natural gas "distribution" networks would be the place where the customer has 
established his business. It was also decided that the supply of natural gas at the final stage, 
that is to say, from traders and distributors to the final consumer, would be taxed at the place 
where the customer actually uses and consumes the goods.

However, by limiting its application to "distribution networks", the technical terms used left 
outside the scope of the special VAT scheme the supply of natural gas by pipelines. In 
practical terms, this means that almost all cross-border transactions currently fall 
outside the special VAT scheme that was set up precisely to eliminate the distortions that 
could arise in the context of cross-border supplies. In the meantime, the Member States 
are applying the spirit of the VAT Directive, but not its letter, and do include the supply 
of natural gas by pipelines within the scope of the special VAT scheme. This situation is 
not satisfactory and calls indeed for a clarifying intervention from the legislator that 
brings legal certainty for operators and tax authorities.

Moreover, the Commission recalls that the special VAT scheme for the supply natural 
gas does not currently apply to imports and supplies of natural gas by vessels either, 
even if though such gas is identical in terms of its characteristics to that imported or 
supplied by pipeline and intended, following gasification, for transportation by pipeline.
A difference in treatment is therefore not justified.

Furthermore, the first cross-border heat and refrigeration networks are already 
operational and the same issues that arise with regard to natural gas (i.e. a good for 



PR\711559RO.doc 15/16 PE402.762v01-00

RO

which it is difficult to determine the place of supply) also arise in their respect.
Accordingly, the Commission proposes to treat the supply of heat and refrigeration 
through networks in a similar manner as natural gas.

Under Article 102 of the VAT Directive, when a Member State intends to apply a 
reduced VAT rate to the supply of natural gas, electricity, district heating and 
refrigeration, it has to seek the agreement from the Commission, which must determine 
whether there exists a risk of distortion of competition. In so far as, with the special VAT 
scheme for the supply of natural gas, electricity, district heating and refrigeration, the 
place of taxation will be the place where these items are supplied to customers, there will 
be no cross-border issues giving rise to competition concerns.

Joint undertakings set up under Article 171 of the EC Treaty receive financing from EU 
funds and benefit from an exemption from VAT. The Member State where they are 
established and where a substantial number of purchases are made benefits from the non-
recoverable VAT, whereas all Member States, through their contribution to the EU budget, 
contribute to the financing of these joint undertakings. This, according to the Commission, 
creates an unbalanced situation in favour of the Member States where the joint undertaking is 
established. The Commission proposes clarify the regime and to treat joint undertakings set 
up under Article 171 of the EC Treaty as "international bodies" within the meaning of Article 
151(1) b) of the VAT Directive.

As a general rule, the VAT Directive provides that taxable persons have the right to deduct 
VAT in so far as the goods and services on which VAT has been paid or is payable are used 
to carry out transactions that give raise to the right of deduction. The application of this 
provision to the acquisition of immovable property that is used simultaneously for business 
and non-business purposes has opened the door to situations where the equitable treatment of 
all taxable persons is no longer ensured. Accordingly, the Commission proposes to clarify the 
rule by stipulating that the initial exercise of the right of deduction the acquisition of 
immovable property that is used simultaneously for business and non-business purposes shall 
be limited to the proportion of the property's effective use for business purposes.

The rapporteur's opinion

The rapporteur welcomes the Commission's proposal as a positive step towards bringing 
clarity and legal certainty both for taxable persons and for the administrations, whilst ensuring 
a more balanced application of the principle of equitable treatment. Accordingly, the 
rapporteur expresses his support for the Commission's proposals.

However, the rapporteur wishes to draw the attention of the legislator on a number of points 
that need, in his opinion, to be further clarified in the current proposal:

 On the clarification of the scope of the special VAT scheme for the supply of natural 
gas, heat and refrigeration

The rapporteur considers that there is a risk that the proposal does not sufficiently clarify the 
scope of the measure. The rapporteur draws the legislator's attention to the fact that the simple 
replacement in Articles 38 and 39 of the VAT Directive of the term "supply of gas through 
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the natural gas distribution system" by the term "supply of gas by pipeline or by vessel for 
transporting natural gas" does not take away completely the ambiguity of the text.
Furthermore, although the terms in the relevant provisions change, the title of Section IV of 
Chapter 1 of Title V, where these provisions are included, remains unchanged ("Supply of 
goods through distribution systems"). Finally, and in order to respond to concerns 
expressed about the coverage under the proposed wording, the rapporteur proposes to 
specify that trasnsport by vessel should be "from pipeline to pipeline". Council should 
seize this opportunity to eliminate any ambiguity in the final text. It is therefore 
appropriate:

 to include a cross-reference to the Directive 2003/55/EC of the European 
Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the 
internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC, which includes 
common definitions of transmissions of gas through pipelines and distribution of 
gas;

 to amend the title of Section IV of Chapter 1 of Title V of the VAT Directive in order 
to make sure that it covers the supply of natural gas through transmission or 
distribution networks;

 to specify that "transport by vessel" is understood to take place from pipeline to 
pipeline.

 On the clarification of the rule concerning the right of VAT deduction in the event of 
acquisition, construction, renovation or substantial transformation of immovable 
property

The rapporteur believes that the wording proposed by the Commission for this 
provision ("acquisition, construction, renovation or substantial transformation of immovable 
property") does not exclude in a clear way from its field of application minor repairs or 
improvements that, by their very nature, are of limited economic significance. In the 
rapporteur's opinion, this provision should not lead to additional administrative and 
bureaucratic requirements that can have an adverse effect on small and medium size 
firms. Accordingly, the rapporteur proposes to clarify this issue in the amended text.
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