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Assunto: Proposta de directiva do Conselho que determina o âmbito de aplicação das 
alíneas b) e c) do artigo 143.° da Directiva 2006/112/CE, no que diz respeito à 
isenção do imposto sobre o valor acrescentado de certas importações definitivas 
de bens (codificação)
(COM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

Nos termos do Acordo Interinstitucional de 20 de Dezembro de 1994 sobre um método de 
trabalho acelerado tendo em vista a codificação oficial dos textos legislativos1, todas as 
propostas de codificação apresentadas pela Comissão são analisadas por um Grupo 
Consultivo constituído pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão.

Os membros encontrarão em anexo o parecer do Grupo Consultivo sobre a proposta  em 
epígrafe.

Em princípio, a Comissão dos Assuntos Jurídicos pronunciar-se-á sobre este texto na sua
reunião de 11 e 12 de Fevereiro de 2009.

Anexo

                                               
1 JO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
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Anexo

GRUPO CONSULTIVO
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 17 de Dezembro de 2008

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DACOMISSÃO

Proposta de directiva do Conselho que determina o âmbito de aplicação das alíneas b) e 
c) do artigo 143.° da Directiva 2006/112/CE, no que diz respeito à isenção do imposto 
sobre o valor acrescentado de certas importações definitivas de bens (codificação))

(COM(2008) 575 final de 25.9.2008 - 2008/0181 (CNS))

Atento o Acordo Interinstitucional, de 20 de Dezembro de 1994, sobre um método de trabalho 
acelerado tendo em vista a codificação oficial dos textos legislativos, em particular o ponto 4, 
o Grupo Consultivo, composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho 
e da Comissão, efectuou reuniões em 9 de Outubro e 25 de Novembro de 2008, 
nomeadamente para analisar a proposta em epígrafe, apresentada pela Comissão.

Na análise1 da proposta de directiva do Conselho pela qual se procede à codificação da 
Directiva 83/181/CEE do Conselho, de 28 de Março de 1983, que determina o âmbito de 
aplicação do nº 1, alínea d), do artigo 14º da Directiva 77/388/CEE no que diz respeito à 
isenção do imposto sobre o valor acrescentado de certas importações definitivas de bens, o 
Grupo Consultivo verificou, de comum acordo, o seguinte:

1) No considerando 2, as palavras iniciais "Por força das alíneas b) e c) do artigo 143° da 
Directiva 2006/112/CE" devem ser substituídas pelas palavras "Por força do artigo 131º e 
das alíneas b) e c) do artigo 143º, da Directiva 2006/112/CE".

2) No artigo 1º, segundo parágrafo, as palavras iniciais "Nos termos das alíneas b) e c) do 
artigo 143º da Directiva 2006/112/CE" devem ser substituídas pelas palavras "Nos termos do 
artigo 131º e das alíneas b) e c) do artigo 143º da Directiva 2006/112/CE".

                                               
1 O Grupo Consultivo dispôs de todas as versões linguísticas da proposta e trabalhou com base na versão 
francesa, versão linguística original do diploma em análise.
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3) No nº 1 do artigo 10º, a expressão"residência normal no território de um Estado-membro", 
que aparece na redacção actual do nº 1 do artigo 9º da Directiva 83/181/CEE, deve ser 
reintroduzida em vez da expressão adaptada "residência normal no território da 
Comunidade".

4) No nº 2, alínea a), do artigo 25º, as palavras "primeiro parágrafo" devem ser suprimidas.

5) No anexo I, a indicação "ex 4911 99 90" deve ser substituída por "ex 4911 99 00" e a 
indicação "ex 8524" deve ser substituída por "ex 8523".

A análise efectuada permitiu, assim, ao Grupo Consultivo concluir, de comum acordo, que a 
proposta em apreço se cinge a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem 
alterações substantivas.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Jurisconsulto Jurisconsulto Director-Geral (em exercício)
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