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Výbor pre právne veci
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OZNÁMENIE POSLANCOM
(0001/2009)

Vec: Návrh smernice Rady určujúcej rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) 
smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty 
pre finálny dovoz určitého tovaru (kodifikované znenie)
(KOM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

V súlade s medziinštitucionálnou dohodou z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej 
metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov1 poradná pracovná skupina zložená zo 
zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie preskúma každý návrh 
na kodifikáciu predložený Komisiou.

V prílohe sa nachádza stanovisko poradnej pracovnej skupiny týkajúce sa návrhu uvedeného 
v záhlaví.

Výbor pre právne veci sa v zásade vyjadrí k tomuto právnemu textu na svojej schôdzi, ktorá 
sa bude konať 11. a 12. februára 2009.

Príloha

                                               
1 Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.
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Príloha

PORADNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

Brusel 17. decembra 2008

STANOVISKO

URČENÉ EURÓPSKEMU PARLAMENTU
RADE
KOMISII

Návrh smernice Rady určujúcej rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 
2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre finálny dovoz 
určitého tovaru (kodifikované znenie)

(KOM(2008) 575 v konečnom znení z 25. 9. 2008 – 2008/0181 (CNS))

So zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej 
metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä s ohľadom na jej článok 4, sa 
poradná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, 
Rady a Komisie zišla v dňoch 9. októbra a 25. novembra 2008 na schôdzach, ktoré boli okrem 
iného venované preskúmaniu vyššie uvedeného návrhu predloženého Komisiou. 

Pri preskúmaní1 návrhu smernice Rady, ktorej cieľom je kodifikovať smernicu Rady 
83/181/EHS z 28. marca 1983 určujúcu rozsah platnosti článku 14 ods. 1 písm. d) smernice 
77/388/EHS vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre finálny dovoz určitého 
tovaru, poradná pracovná skupina dospela spoločnou dohodou k nižšie uvedeným zisteniam.

1) Čo sa týka odôvodnenia 2, počiatočné slová „Podľa článku 143 písm. b) a c) smernice
Rady 2006/112/ES“ by mali sa mali nahradiť slovami „Podľa článkov 131 a 143 písm. b) a c) 
smernice Rady 2006/112/ES“.

2) V článku 1 ods. 2 by sa počiatočné slová „V súlade s článkom 143 písm. b) a c) smernice
2006/112/ES“ mali nahradiť slovami „V súlade s článkami 131 a 143 písm. b) a c) smernice 
2006/112/ES“.

                                               
1 Poradná pracovná skupina mala k dispozícii 22 jazykových verzií návrhu, pričom pracovala na základe 
francúzskej jazykovej verzie, ktorá je originálnou verziou pracovného dokumentu.
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3) V článku 10 ods. 1 by sa mal výraz „trvalý pobyt na území členského štátu“, ktorý sa 
vyskytuje v aktuálnom znení článku 9 ods. 1 smernice 83/181/EHS, opätovne použiť 
namiesto upraveného výrazu „trvalý pobyt na území Spoločenstva“.

4) V článku 25 ods. 2 písm. a) by sa mali vypustiť slová „prvý pododsek“.

5) V prílohe I by sa označenie „ex 4911 99 90“ malo nahradiť označením „ex 4911 99 00“ a 
označenie „ex 8524“ by sa malo nahradiť označením „ex 8523“.

Po tomto preskúmaní dospela poradná pracovná skupina spoločnou dohodou k záveru, že 
návrh sa skutočne obmedzuje na prostú a jednoduchú kodifikáciu bez obsahových zmien 
právnych aktov, ktoré sú jeho predmetom.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Právny poradca Právny poradca Generálny riaditeľ
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