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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi nekaterih določb Direktive 2006/112/ES z dne 
28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
(KOM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0677),

– ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0433/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe 
ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Kar zadeva določbe v zvezi z uvozom 
in krajem obdavčitve za dobave 
zemeljskega plina in električne energije, se 
posebni sistem iz Direktive Sveta 
2003/92/ES z dne 7. oktobra 2003 o 
spremembi Direktive 77/388/EGS glede 
pravil o kraju dobave plina in električne 
energije ne uporablja za uvoz in dobave 
zemeljskega plina po plinovodih, ki niso 

(2) Obstoječa pravila glede zemeljskega 
plina in električne energije že zdaj 
zagotavljajo, da se DDV obračuna v 
kraju, kjer ju pridobitelj dejansko porabi. 
S tem preprečujejo kakršno koli 
izkrivljanje konkurence med državami 
članicami. Kar zadeva določbe v zvezi z 
uvozom in krajem obdavčitve za dobave 
zemeljskega plina in električne energije, se 
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del distribucijskega omrežja, in zlasti za 
plinovode transportnega omrežja, po 
katerih potekajo skoraj vse čezmejne 
transakcije. Zato je treba uvoz in dobave 
zemeljskega plina po vseh vrstah 
plinovodov vključiti v področje uporabe 
posebnega sistema.

posebni sistem iz Direktive Sveta 
2003/92/ES z dne 7. oktobra 2003 o 
spremembi Direktive 77/388/EGS glede 
pravil o kraju dobave plina in električne 
energije ne uporablja za uvoz in dobave 
zemeljskega plina po plinovodih, ki niso 
del distribucijskega omrežja, in zlasti za 
plinovode transportnega omrežja, po 
katerih potekajo skoraj vse čezmejne 
transakcije. Iz teh razmer sledi, da je 
področje uporabe posebnega sistema 
trenutno neupravičeno omejeno in ne 
ustreza gospodarskim razmeram. Zato je 
treba uvoz in dobave zemeljskega plina po 
vseh vrstah plinovodov vključiti v področje 
uporabe posebnega sistema. Poleg tega je 
treba vključiti jasnost, da se v Skupnosti 
zagotovi skladno uporabo in razlago 
Direktive 2006/112/ES, skladno z 
opredelitvami iz člena 2 Direktive 
2003/55/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih 
pravilih notranjega trga z zemeljskim 
plinom1, ki vključuje skupne opredelitve 
prenosa plina po plinovodih in 
distribucijo plina.
__________
1 UL L 176, 15. 7. 2003, str. 57.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev namena in področja predlaganega ukrepa.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta posebni sistem pa se trenutno ne 
uporablja niti za uvoz niti za dobave 
zemeljskega plina z ladjami za prevoz 
zemeljskega plina, čeprav je ta plin po 
svojih značilnostih enak plinu, ki je uvožen 

(3) Ta posebni sistem pa se trenutno ne 
uporablja niti za uvoz niti za dobave 
zemeljskega plina z ladjami za prevoz 
zemeljskega plina, čeprav je ta plin po 
svojih značilnostih enak plinu, ki je uvožen 
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ali dobavljen po plinovodih. Zato je treba 
uvoz in dobave zemeljskega plina z 
ladjami za prevoz zemeljskega plina 
vključiti v področje uporabe posebnega 
sistema.

ali dobavljen po plinovodih. Zato je treba 
uvoz in dobave zemeljskega plina z 
ladjami za prevoz zemeljskega plina od 
plinovoda do plinovoda vključiti v 
področje uporabe posebnega sistema.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev namena in področja predlaganega ukrepa.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Vzpostavljena so bila že prva čezmejna 
omrežja daljinskega ogrevanja ali hlajenja. 
Težave glede dobave ali uvoza energije za 
ogrevanje ali hlajenje se pojavljajo v 
enakih okoliščinah kot glede dobave ali 
uvoza zemeljskega plina ali električne 
energije. Obstoječa pravila glede 
zemeljskega plina in električne energije že 
zdaj zagotavljajo, da se DDV obračuna v 
tistem kraju, kjer ju pridobitelj dejansko 
porabi. S tem preprečujejo kakršno koli 
izkrivljanje konkurence med državami 
članicami. Zato je treba za energijo za 
ogrevanje in hlajenje uporabiti isti sistem, 
kot se uporablja za zemeljski plin in 
električno energijo.

(4) Vzpostavljena so bila že prva čezmejna 
omrežja daljinskega ogrevanja ali hlajenja. 
Težave glede dobave ali uvoza energije za 
ogrevanje ali hlajenje se pojavljajo v 
enakih okoliščinah kot glede dobave ali 
uvoza zemeljskega plina ali električne 
energije. Zato je treba za energijo za 
ogrevanje in hlajenje uporabiti isti sistem, 
kot se uporablja za zemeljski plin in 
električno energijo.

Or. en

Obrazložitev

Načela posebnega sistema ni treba ponavljati, saj je bilo dovolj pojasnjeno v prejšnji uvodni 
izjavi. 
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Postopek, ki od Komisije zahteva, da 
odloči o obstoju nevarnosti izkrivljanja 
konkurence zaradi uporabe nižje stopnje 
DDV za zemeljski plin, električno energijo 
in daljinsko ogrevanje, se je na podlagi 
pridobljenih izkušenj glede nedavnega
izvajanja veljavnega postopka pokazal za 
zastarelega in nepotrebnega. Pravila za 
določitev kraja obdavčitve zagotavljajo, da 
se DDV obračuna v tistem kraju, kjer 
pridobitelj zemeljski plin, električno 
energijo, energijo za ogrevanje in hlajenje 
dejansko porabi. Ta pravila torej 
preprečujejo kakršno koli izkrivljanje 
konkurence med državami članicami. 
Kljub temu je pomembno zagotoviti, da so 
Komisija in druge države članice zadostno 
obveščene o uvedbi kakršne koli nižje 
stopnje s strani držav članic v tem zelo 
občutljivem sektorju. Zato je treba opraviti 
postopek predhodnega posvetovanja z 
Odborom za DDV.

(6) Postopek, ki od Komisije zahteva, da 
odloči o obstoju nevarnosti izkrivljanja 
konkurence zaradi uporabe nižje stopnje 
DDV za zemeljski plin, električno energijo 
in daljinsko ogrevanje, se je na podlagi 
pridobljenih izkušenj glede izvajanja 
veljavnega postopka iz člena 102 Direktive 
2006/112/ES pokazal za zastarelega in 
nepotrebnega. Pravila za določitev kraja 
obdavčitve zagotavljajo, da se DDV 
obračuna v tistem kraju, kjer pridobitelj 
zemeljski plin, električno energijo, energijo 
za ogrevanje in hlajenje dejansko porabi, 
zaradi česar je stopnja DDV nevtralna. Ta 
pravila torej preprečujejo kakršno koli 
izkrivljanje konkurence med državami 
članicami. Kljub temu je pomembno 
zagotoviti, da so Komisija in druge države 
članice zadostno obveščene o uvedbi 
kakršne koli nižje stopnje s strani držav 
članic v tem zelo občutljivem sektorju. 
Zato je treba opraviti postopek 
predhodnega posvetovanja z Odborom za 
DDV.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev namena in področja predlaganega ukrepa.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Naloga skupnih podjetij in drugih 
struktur, ustanovljenih na podlagi člena 

(7) Naloga skupnih podjetij in drugih 
struktur, ustanovljenih na podlagi člena 
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171 Pogodbe ES, je izvajanje politik 
Skupnosti. Da se prepreči vpliv obdavčitve 
v korist države članice, kjer je treba plačati 
davek, vendar na škodo drugih držav članic 
in Evropskih skupnosti, je treba skupnim 
podjetjem, ki jih ustanovita Skupnosti, so 
pravne osebe in dejansko prejemajo 
subvencije v breme svojega splošnega 
proračuna v skladu z Uredbo Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 
2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za 
splošni proračun Evropskih skupnosti, 
odobriti oprostitev DDV za njihove 
vstopne nakupe.

171 Pogodbe ES, je izvajanje politik 
Skupnosti. Da se prepreči vpliv obdavčitve 
v korist države članice, kjer je treba plačati 
davek, vendar na škodo drugih držav članic 
in Evropskih skupnosti, je treba skupnim 
podjetjem, ki jih ustanovita Skupnosti, so 
pravne osebe in dejansko prejemajo 
subvencije v breme svojega splošnega 
proračuna v skladu z Uredbo Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 
2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za 
splošni proračun Evropskih skupnosti, 
odobriti oprostitev DDV za njihove 
vstopne nakupe, če ta podjetja 
gospodarske dejavnosti v smislu člena 
9(1) Direktive 2006/112/ES ne izvajajo.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev namena in področja predlaganega ukrepa.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V tem smislu je treba to pravilo 
uporabljati za nepremičnine, ki jih je 
pridobil davčni zavezanec, in pomembne 
storitve, ki se nanašajo na te pridobljene 
nepremičnine. Ti dve možnosti sta najbolj 
očitna primera ob upoštevanju vrednosti in 
ekonomske življenjske dobe ter dejstva, da 
je večnamenska uporaba tovrstnega blaga v 
praksi običajna.

(10) V tem smislu je treba to pravilo 
uporabljati za nepremičnine, ki jih je 
pridobil davčni zavezanec, in pomembne 
storitve, ki se nanašajo na te pridobljene 
nepremičnine, ki so zaradi svoje 
ekonomske vrednosti lahko izenačene z 
nakupom nepremičnine. Ti dve možnosti 
sta najbolj očitna primera ob upoštevanju 
vrednosti in ekonomske življenjske dobe 
ter dejstva, da je večnamenska uporaba 
tovrstnega blaga v praksi običajna. 
Nasprotno pa je treba manjša popravila 
ali izboljšave, ki imajo po svoji naravi 
omejen ekonomski pomen, izključiti iz 
področja uporabe te Direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo, ki ga je za to določbo predlagala Komisija ("nakupa, gradnje, obnove ali temeljite 
predelave nepremičnine") na jasen način ne izključuje njenega področja uporabe manjših 
popravil ali izboljšav, ki imajo po svoji naravi omejen ekonomski pomen.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Naslov V  – poglavje 1 – oddelek 4 - naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V naslovu V, poglavje 1, oddelek 4 se 
naslov nadomesti z naslednjim:
"Dobava blaga preko prenosnih ali 
distribucijskih omrežij"

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev namena in področja predlaganega ukrepa.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/112/ES
Člen 38, odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru dobave zemeljskega plina po 
plinovodu ali z ladjo za prevoz 
zemeljskega plina, električne energije, 
energije za ogrevanje ali hlajenje prek 
omrežij daljinskega ogrevanja ali hlajenja 
davčnemu zavezancu preprodajalcu se za 
kraj dobave šteje kraj, kjer ima davčni 
zavezanec preprodajalec sedež svoje 
dejavnosti ali stalno poslovno enoto, za 
katero je blago dobavljeno, ali če ni takega 
sedeža dejavnosti ali stalne poslovne enote, 

1. V primeru dobave zemeljskega plina po 
plinovodu ali z ladjo za prevoz 
zemeljskega plina od plinovoda do 
plinovoda, električne energije, energije za 
ogrevanje ali hlajenje prek omrežij 
daljinskega ogrevanja ali hlajenja 
davčnemu zavezancu preprodajalcu se za 
kraj dobave šteje kraj, kjer ima davčni 
zavezanec preprodajalec sedež svoje 
dejavnosti ali stalno poslovno enoto, za 
katero je blago dobavljeno, ali če ni takega 
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kraj, kjer ima stalno prebivališče ali 
običajno prebiva.

sedeža dejavnosti ali stalne poslovne enote, 
kraj, kjer ima stalno prebivališče ali 
običajno prebiva.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev namena in področja predlaganega ukrepa.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/112/ES
Člen 39, pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru dobave zemeljskega plina po 
plinovodu ali z ladjo za prevoz 
zemeljskega plina, električne energije ali 
energije za ogrevanje ali hlajenje, kadar 
takšna dobava ni zajeta v členu 38, se za 
kraj dobave šteje kraj, kjer pridobitelj 
dejansko porabi in potroši blago.

V primeru dobave zemeljskega plina po 
plinovodu ali z ladjo za prevoz 
zemeljskega plina od plinovoda do 
plinovoda, električne energije ali energije 
za ogrevanje ali hlajenje, kadar takšna 
dobava ni zajeta v členu 38, se za kraj 
dobave šteje kraj, kjer pridobitelj dejansko 
porabi in potroši blago.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev namena in področja predlaganega ukrepa.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2006/112/ES
Člen 168 a (novo) − pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru nakupa, gradnje, obnove ali 
temeljite predelave nepremičnine je 
uveljavljanje pravice do odbitka, kadar 

V primeru nakupa, gradnje, obnove ali 
temeljite predelave nepremičnine je 
uveljavljanje pravice do odbitka, kadar 
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obračun DDV postane obvezen, omejeno 
sorazmerno z deležem njene dejanske 
uporabe, in sicer za transakcije, ki 
omogočajo pravico do odbitka.

obračun DDV postane obvezen, omejeno 
sorazmerno z deležem njene dejanske 
uporabe, in sicer za transakcije, ki 
omogočajo pravico do odbitka. Manjša 
popravila ali izboljšave se izključijo iz 
področja uporabe te določbe.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga je za to določbo predlagala Komisija ("nakupa, gradnje, obnove ali temeljite 
predelave nepremičnine") na jasen način ne izključuje njenega področja uporabe manjših 
popravil ali izboljšav, ki imajo po svoji naravi omejen ekonomski pomen.
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OBRAZLOŽITEV

Okoliščine predloga

Komisija namerava s tem predlogom uveljaviti številne tehnične izboljšave na petih različnih 
področjih Direktive 2006/112 (direktive o DDV), ki so:

• pojasnitev področja uporabe posebnega sistema DDV za dobavo zemeljskega plina, 
ogrevanja in hlajenja;

• poenostavitev postopka za uvedbo znižane stopnje DDV za zemeljski plin, električno 
energijo in daljinsko ogrevanje;

• pojasnitev statusa DDV, ki ga imajo skupna podjetja, ustanovljena v skladu s členom 
171 Pogodbe ES;

• vključitev nekaterih izvzetij, ki so vključena v pristopni pogodbi za Bolgarijo in 
Romunijo, v besedilo direktive o DDV;

• pojasnitev pravila glede pravice do odbitka DDV v primeru nakupa, gradnje, obnove 
ali temeljite predelave nepremičnine.

Za namene DDV sta električna energija in zemeljski plin obravnavana kot blago. Vendar je 
bilo zaradi tehničnih razlogov zelo težko opredeliti kraj dobave električne energije in 
zemeljskega plina. Da bi preprečili dvojno obdavčenje ali neobdavčenje in da bi dosegli 
pristen notranji trg brez ovir, ki izhajajo iz sistema DDV, je bila sprejeta odločitev, da je kraj 
dobave plina prek distribucijskih omrežij zemeljskega plina kraj, kjer ima potrošnik svoj 
sedež. Poleg tega je bilo sklenjeno, da bo dobava zemeljskega plina v zadnji fazi, to je od 
trgovcev in distributerjev do končnega potrošnika, obdavčena v kraju, kjer potrošnik dejansko 
uporabi in potroši blago.

Vendar je uporabljena tehnična terminologija z omejevanjem svoje uporabe na distribucijska 
omrežja pustila dobavo zemeljskega plina prek plinovodov zunaj področja delovanja 
posebnega sistema DDV. To dejansko pomeni, da skoraj vse čezmejne transakcije trenutno 
ostanejo zunaj posebnega sistema DDV, ki je bil uveden prav za odpravljanje izkrivljanja, ki 
bi lahko nastalo v primeru čezmejne dobave. V vmesnem času države članice sledijo smislu 
direktive o DDV, ne pa njenim besedam, in dobavo zemeljskega plina prek plinovodov 
vključujejo v področje uporabe posebnega sistema DDV. Te razmere niso zadovoljive in 
vsekakor zahtevajo pojasnitveni poseg zakonodajalca, ki bo omogočil pravno varnost za 
ponudnike in davčne oblasti.

Komisija poleg tega opozarja, da se ta posebni sistem DDV za dobavo zemeljskega plina 
trenutno ne uporablja niti za uvoz niti za dobave zemeljskega plina z ladjami, čeprav je ta plin 
po svojih značilnostih enak plinu, ki je uvožen ali dobavljen po plinovodih in je po 
opravljanem uplinjanju namenjen distribuciji prek plinovoda. Zato drugačno obravnavanje ni 
upravičeno.

Poleg tega prva čezmejna omrežja za ogrevanje in hlajenje že delujejo, in se enaka vprašanja, 
ki se porajajo glede zemeljskega plina (tj. blago za katerega je težko določiti kraj dobave), 
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porajajo tudi glede teh omrežij. Zaradi tega Komisija predlaga, da se dobavo ogrevanja in 
hlajenja preko omrežij obravnava na podoben način kot zemeljski plin.

V skladu s členom 102 direktive o DDV mora država članica, če namerava uporabiti znižano 
stopnjo DDV za dobavo zemeljskega plina, električne energije, daljinskega ogrevanja in 
hlajenja, doseči sporazum s Komisijo, ki mora opredeliti ali obstaja tveganje izkrivljanja 
konkurence. Kolikor bo kraj obdavčitve s posebnim sistemom DDV za dobavo zemeljskega 
plina, električne energije, daljinskega ogrevanja in hlajenja kraj, kjer se te dobrine 
potrošnikom dobavijo, ne bo nikakršnih čezmejnih vprašanj, ki bi povzročala težave glede 
konkurence.

Skupna podjetja, ustanovljena po členu 171 Pogodbe ES, prejemajo sredstva iz skladov 
EU in so oproščena plačevanja DDV. Država članica, v kateri so bila skupna podjetja 
ustanovljena in kjer je opravljeno večje število nakupov, ima koristi od nepovratnega DDV-ja, 
medtem ko vse države članice s svojimi prispevki v proračun EU prispevajo k financiranju teh 
podjetij. To po mnenju Komisije povzroča neuravnotežene razmere v prid državam članicam, 
kjer je skupno podjetje ustanovljeno. Komisija predlaga pojasnitev režima in obravnavo 
skupnih podjetij, ki so ustanovljena v skladu s členom 171 Pogodbe ES, kot mednarodne 
organe v smislu člena 151(1)(b) direktive o DDV.

Direktiva o DDV praviloma določa, da imajo davčni zavezanci pravico do odbitka DDV, 
kolikor se blago in storitve, za katera je bil DDV plačan ali za katera ga je treba plačati, 
uporabljajo za transakcije, ki omogočajo uveljavljanje pravice do odbitka. Uporaba te določbe 
pri nakupu nepremičnine, ki se istočasno uporablja v poslovne in neposlovne namene je 
povzročila razmere, ko enaka obravnava vseh davčnih zavezancev ni več zagotovljena. Zato 
Komisija predlaga pojasnitev pravila tako, da določi, da se začetno pravico do uveljavljanja 
odbitka pri nakupu nepremičnine, ki se istočasno uporablja za poslovne in neposlovne 
namene, omeji na delež učinkovite uporabe nepremičnine v poslovne namene.

Mnenje poročevalca

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije kot opazen napredek k večji jasnosti in pravni 
varnosti tako za davčne zavezance kot za uprave, ob tem pa zagotavlja bolj uravnoteženo 
uporabo načela enake obravnave. Zato poročevalec podpira predlog Komisije.

Vendar pa poročevalec želi zakonodajalca opozoriti na številne točke v aktualnem predlogu, 
ki jih je treba po njegovem mnenju še bolj pojasniti:

• o pojasnitvi področja uporabe posebnega sistema DDV za dobavo zemeljskega plina, 
ogrevanja in hlajenja

Poročevalec meni, da obstaja tveganje, da pojasnitev področja uporabe ukrepa v predlogu ni 
zadovoljiva. Poročevalec zakonodajalca opozarja, da enostavna zamenjava besedila v členih 
38 in 39 "dobave plina prek distribucijskih omrežij" z besedilom "dobave zemeljskega plina 
po plinovodu ali z ladjo za prevoz zemeljskega plina" ne odpravlja dvoumnosti besedila v 
celoti. Poleg tega naslov oddelka IV poglavja 1 Naslova 5, kamor so določbe vključene, 
ostane nespremenjen ("Dobava blaga prek distribucijskih omrežij"), čeprav se besedilo v 
ustreznih določbah spremeni. Na koncu poročavalec predlaga, da se mora prevoz z ladjami 
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podrobneje opredeliti z "od plinovoda do plinovoda", v odziv na zaskrbljenost o obsegu 
uporabe predlaganega besedila. Svet mora izkoristiti to priložnost za odpravo kakršnih koli 
dvoumnosti v končnem besedilu. Zato je primerno:

• vključiti navzkrižno sklicevanje na direktivo 2003/55/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom ter 
o razveljavitvi direktive 98/30/ES, ki vključuje skupne opredelitve prenosa plina po 
plinovodih in distribucijo plina;

• spremeniti naslov Oddelka IV Poglavja 1 Naslova V direktive o DDV, da se zagotovi, 
da pokriva dobavo zemeljskega plina prek prenosnih ali distribucijskih omrežij;

• določiti, da se razume, da se prevoz z ladjo opravi od plinovoda do plinovoda.

• o pojasnitvi pravila glede pravice do odbitka DDV v primeru nakupa, gradnje, obnove 
ali temeljite predelave nepremičnine

Poročevalec meni, da besedilo, ki ga je za to določbo predlagala Komisija ("nakupa, gradnje, 
obnove ali temeljite predelave nepremičnine") na jasen način ne izključuje njenega področja 
uporabe manjših popravil ali izboljšav, ki imajo po svoji naravi omejen ekonomski pomen. Po 
mnenju poročevalca ta določba ne bi smela voditi do dodatnih upravnih in birokratskih 
zahtev, ki bi lahko imele škodljiv vpliv na mala in srednja podjetja. Zato poročevalec predlaga 
pojasnitev tega vprašanja v spremenjenem besedilu.


