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Asia: Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan b ja 
c alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen 
maahantuonti arvonlisäverosta (kodifioitu toisinto)
(KOM(2008)0575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä tarkastelee komission 
esittämiä kodifiointiehdotuksia.

Jäsenille lähetetään ohessa neuvoa-antavan ryhmän lausunto käsillä olevasta ehdotuksesta.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan on tarkoitus ilmaista kantansa lausuntoon kokouksessaan 
11.–12. helmikuuta 2009.
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1 EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.
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OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 17. joulukuuta 2008

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan b ja c alakohdan 
soveltamisalasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti 
arvonlisäverosta (kodifioitu toisinto)

(KOM(2008)0575 lopullinen, 25.9.2008 – 2008/0181(CNS))

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä 
kokoontui 9. lokakuuta ja 25. marraskuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä mainittua 
komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli1 ehdotusta neuvoston direktiiviksi, jolla kodifioidaan 
direktiivin 77/388/ETY 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalasta vapautettaessa 
tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvonlisäverosta 28. maaliskuuta 1983 annettu 
neuvoston direktiivi 83/181/ETY, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

1) Johdanto-osan 2 kappaleessa sanat "neuvoston direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan b ja 
c alakohdan mukaan" korvataan sanoilla "neuvoston direktiivin 2006/112/EY 131 ja 
143 artiklan b ja c alakohdan mukaan".

2) Ensimmäisen artiklan toisessa kappaleessa sanat "direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan b ja 
c alakohdan mukaisesti" korvataan sanoilla "direktiivin 2006/112/EY 131 ja 143 artiklan b ja 
c alakohdan mukaisesti".

                                               
1 Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen 22 kieliversiota. Ryhmän työ perustui ranskankieliseen 
versioon, koska se oli valmisteluasiakirjan alkukieli.
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3) Direktiivin 83/181/ETY 9 artiklan 1 kohdan nykyinen sanamuoto "pysyvää 
asuinpaikkaansa jäsenvaltion alueelle" otetaan udelleen käyttöön 10 artiklan 1 kohdassa 
muunnetun sanamuodon "pysyvää asuinpaikkaansa yhteisöön" sijaan.

4) 25 artiklan 2 kohdan a alakohdan sanat "1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa" korvataan 
sanoilla "1 kohdassa".

5) Liitteen I viite "ex 4911 99 90" korvataan viitteellä "ex 4911 99 00" ja viite "ex 8524" 
korvataan viitteellä "ex 8523".

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotuksessa 
ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Parlamentin lakimies Neuvoston lakimies Vt. pääjohtaja
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