
CM\761984LT.doc PE418.204v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Teisės reikalų komitetas

12.1.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS
(0001/2009)

Tema: Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio b ir 
c punktų taikymo, neapmokestinant galutinio tam tikrų prekių importo pridėtinės 
vertės mokesčiu (kodifikuota versija)

(COM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

Pagal 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų 
oficialaus kodifikavimo darbo metodo1 iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės 
tarnybų atstovų sudaryta konsultacinė darbo grupė svarsto visus Komisijos pateiktus 
pasiūlymus dėl teisės aktų kodifikavimo.

Pridedama konsultacinės darbo grupės nuomonė dėl minėtojo pasiūlymo.

Teisės reikalų komitetas savo nuomonę apie šį dokumentą pateiks per 2009 m. vasario 11–
12 d. posėdį.

Priedas

                                               
1 OL C 102, 1996 4 4, p. 2.
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Priedas

TEISĖS TARNYBŲ 
KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2008 m. gruodžio 17 d., Briuselis 

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI 

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio b ir 
c punktų taikymo, neapmokestinant galutinio tam tikrų prekių importo pridėtinės 
vertės mokesčiu (kodifikuota versija)

2008 m. rugsėjo 25 d. COM(2008) 575 galutinis – 2008/0181 (CNS)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų 
tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią 
sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. spalio 9 d. 
ir lapkričio 25 d. susirinko į posėdžius, kuriuose, be kitų dalykų, buvo svarstytas Komisijos 
pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Svarstydama1 pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama kodifikuoti 1983 m. 
kovo 28 d. Tarybos direktyvą dėl Direktyvos 77/388/EEB 14 straipsnio 1 dalies 
taikymo, atleidžiant galutinį tam tikrų prekių importą nuo pridėtinės vertės mokesčio,
konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1) 2 konstatuojamojoje dalyje įžanginiai žodžiai „Pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos 
direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio b ir c punktus“ turėtų būti pakeisti žodžiais „Pagal 
2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB 131 straipsnį ir 143 straipsnio b ir 
c punktus“.

2) Pirmojo straipsnio antrosios dalies įžanginiai žodžiai „Kaip nurodoma Direktyvos 
2006/112/EB 143 straipsnio b ir c punktuose“ turėtų būti pakeisti žodžiais „Kaip nurodoma 

                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu 
prancūzų kalba – darbo dokumento originalo kalba.
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Direktyvos 2006/112/EB 131 straipsnyje ir 143 straipsnio b ir c punktuose“.

3) 10 straipsnio 1 dalyje esantis žodžių junginys „įprastinės gyvenamosios vietos Bendrijoje“
turėtų būti pakeista Direktyvos 83/181/EEB 9 straipsnio 1 dalies formuluotėje esančiu žodžių 
junginiu „įprastos gyvenamosios vietos valstybėje narėje“.   

4) 25 straipsnio 2 dalies a punkto žodžiai „pirmoje pastraipoje“ turėtų būti išbraukti.

5) I priedo nuoroda „ex 4911 99 90“ turėtų būti pakeista nuoroda „ex 4911 99 00“, o nuoroda 
„ex 8524“ turėtų būti pakeista nuoroda „ex 8523“. 

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad 
pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės. 

C. PENNERA J.-C. PIRIS C. F. DURAND
Juriskonsultas Juriskonsultas L. e. generalinio direktoriaus pareigas
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