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Temats: Priekšlikums Padomes Direktīvai, kas nosaka Direktīvas 2006/112/EK 143. panta 
b) un c) punkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības 
nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo ievešanu (kodificēta versija)
(COM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

Saskaņā ar 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību 
aktu oficiālai kodifikācijai1 katru kodifikācijas priekšlikumu, ko Komisija iesniegusi, izskata 
konsultatīvā darba grupa, kurā ir Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridiskie 
dienesti.

Komitejas locekļi aicināti iepazīties ar pielikumā pievienoto konsultatīvās darba grupas 
atzinumu par apskatāmo priekšlikumu.

Juridisko jautājumu komiteja izteiks viedokli par šo dokumentu savā 2009. gada 11.–
12. februāra sanāksmē.

Pielikums

                                               
1 OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.
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Pielikums

JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2008. gada 17. decembrī

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Padomes Direktīvai, kas nosaka Direktīvas 2006/112/EK 143. panta b) un 
c) punkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa 
sakarā ar noteiktu preču galīgo ievešanu (kodificēta versija)

(COM(2008) 575 galīgā versija, 25.9.2008. - 2008/0181 (CNS))

Saskaņā ar 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību 
aktu oficiālai kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
juridisko dienestu konsultatīvā darba grupa 2008. gada 9. oktobrī un 25. novembrī rīkoja 
sanāksmes, kurās līdzās citiem jautājumiem izskatīja iepriekš minēto Komisijas iesniegto 
priekšlikumu.

Izskatot Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko kodificē Padomes 1983. gada 28. marta 
Direktīvu 83/181/EEK, kas nosaka Direktīvas 77/388/EEK 14. panta 1. punkta 
d) apakšpunkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa sakarā 
ar noteiktu preču galīgo ievešanu1, konsultatīvā darba grupa vienprātīgi nolēma turpmāk 
minēto.

1) 2. apsvēruma sākumā vārdi „Saskaņā ar 143. panta b) un c) punktu Padomes 2006. gada 
28. novembra Direktīvā 2006/112/EK” būtu jāaizstāj ar vārdiem „Saskaņā ar 131. pantu un 
143. panta b) un c) punktu Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvā 2006/112/EK”.

2) Pirmā panta otrās rindkopas sākumā vārdi „Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 143. panta 
b) un c) punktu” būtu jāaizstāj ar vārdiem „Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 131. pantu un 
143. panta b) un c) punktu”.

                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma 22 lingvistiskās versijas, un tā strādāja, pamatojoties uz 
dokumenta versiju franču valodā, kas ir darba dokumenta oficiālā versija.
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3) Vārdi „uz pastāvīgu dzīvi kādas dalībvalsts teritorijā”, kas atrodami 
Direktīvas 83/181/EEK 9. panta 1. punkta pašreizējā formulējumā, būtu no jauna jāieraksta 
10. panta 1. punktā pielāgoto vārdu „uz pastāvīgu dzīvi Kopienā” vietā.

4) 25. panta 2. punkta a) apakšpunktā vārdi „pirmajā daļā” būtu jāsvītro.

5) Pielikumā norāde „ex 4911 99 90” būtu jāaizstāj ar norādi „ex 4911 99 00” un norāde „ex 
8524” būtu jāaizstāj ar norādi „ex 8523”.

Tādējādi šī izskatīšana ļāva konsultatīvajai darba grupai vienprātīgi konstatēt, ka priekšlikums 
aprobežojas ar skaidru un vienkāršu kodifikāciju, kas neizmaina to aktu būtību, uz kuriem tas 
attiecas.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C. F. DURAND
Juriskonsults Juriskonsults Ģenerāldirektora v.i.
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