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Teema: Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 
punktide b ja c rakendusala määratluse kohta seoses teatavate kaupade 
käibemaksuvabastusega nende lõplikul importimisel (kodifitseeritud versioon)
(KOM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

Vastavalt 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele õigusaktide 
tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta1 vaatab Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosnev konsultatiivne töörühm läbi kõik komisjoni 
esitatud kodifitseerimisettepanekud.

Töörühma arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta on lisatud käesolevale teatisele.

Õiguskomisjon võtab seisukoha selle teksti kohta eeldatavasti 11.–12. veebruari 2009. aasta 
koosolekul.

Lisa

                                               
1 EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.
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ÕIGUSTEENISTUSTE
KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 17. detsember 2008

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 punktide b ja 
c rakendusala määratluse kohta seoses teatavate kaupade käibemaksuvabastusega 
nende lõplikul importimisel (kodifitseeritud versioon)

(KOM(2008)575 lõplik, 25.9.2008 – 2008/0181(CNS))

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimus 
9. oktoobril ja 25. novembril 2008. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata muu hulgas läbi 
komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekul1 läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
mille eesmärk on kodifitseerida nõukogu 28. märtsi 1983. aasta direktiiv 83/181/EMÜ 
direktiivi 77/388/EMÜ artikli 14 lõike 1 punkti d rakendusala määratluse kohta seoses 
teatavate kaupade käibemaksuvabastusega nende lõplikul importimisel, märkis konsultatiivne 
töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1. Põhjenduses 2 tuleks sõnad „direktiivi 2006/112/EÜ /.../ artikli 143 punktide b ja c alusel”
asendada sõnadega „direktiivi 2006/112/EÜ /.../ artikli 131 ja artikli 143 punktide b ja c 
alusel”.

2. Artikli 1 teises lõigus tuleks sõnad „kooskõlas 2006/112/EÜ artikli 143 punktidega b ja c”
asendada sõnadega „kooskõlas 2006/112/EÜ artikliga 131 ja artikli 143 punktidega b ja c”.

3. Artikli 10 lõikes 1 tuleks kohandatud väljend „alaliselt elama ühenduse territooriumile” 
                                               
1 Konsultatiivse töörühma käsutuses oli ettepaneku 22 keeleversiooni. Töörühm töötas prantsuskeelse versiooni 
põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.
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välja jätta ja kasutada direktiivi 83/181/EMÜ artikli 9 lõikes 1 sisalduvat endist väljendit 
„alaliselt elama liikmesriigi territooriumile”.

4. Artikli 25 lõike 2 punktis a tuleks sõnad „esimeses lõigus” välja jätta.

5. I lisas tuleks kood „ex 4911 99 90” asendada koodiga „ex 4911 99 00” ning kood „ex 
8524” koodiga „ex 8523”.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada,
et ettepaneku puhul on tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma 
sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Jurist Jurist Peadirektori kt
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