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Zadeva: Predlog direktive Sveta o določitvi področja uporabe člena 143, točk b) in c), 
direktive 2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni 
uvoz določenega blaga (kodificirana različica)
(KOM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem 
delovnem postopku za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil1 vsak predlog kodifikacije, 
ki ga predstavi Komisija, pregleda posvetovalna skupina, sestavljena iz predstavnikov pravnih 
služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

Poslanci si lahko mnenje posvetovalne skupine o predlogu ogledajo v prilogi.

Odbor za pravne zadeve se bo o besedilu načeloma izrekel na seji 11. in 12. februarja 2009.

Priloga

                                               
1 UL C 102, 04.04.1996, str. 2.
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Priloga

POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 17. decembra 2008

MNENJE

ZA EVROPSKI PARLAMENT
SVET 
KOMISIJO

Predlog direktive Sveta o določitvi področja uporabe člena 143, točk b) in c), direktive 
2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega 
blaga (kodificirana različica)

(KOM(2008) 575 končno – 25. 09. 2008 – 2008/0181(CNS))

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem 
delovnem postopku za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še posebej z njegovo 4. 
točko, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki pravnih služb Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 9. oktobra in 25. novembra 2008, da bi med drugim 
preučila omenjeni predlog, ki ga je predstavila Komisija.

Skupina je preučila1 predlog direktive Sveta, ki kodificira direktivo Sveta 83/181/EGS z dne 
28. marca 1983 o določitvi področja uporabe člena 14(1)d direktive 77/388/EGS glede 
oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga, in soglasno prišla do 
naslednjih ugotovitev:

1) V uvodni izjavi 2 bi bilo treba besede „Na podlagi člena 143(b) in (c) Direktive Sveta 
2006/112/ES “ nadomestiti z besedami „Na podlagi členov 131 in 143(b) in (c) Direktive 
Sveta 2006/112/ES“.

2) V drugem odstavku prvega člena bi bilo treba besede „V skladu s členom 143(b) in (c) 
Direktive 2006/112/ES“ nadomestiti z besedami „V skladu s členoma 131 in143(b) in (c) 
Direktive 2006/112/ES“.

                                               
1 Skupina je imela na voljo 22 jezikovnih različic predloga, svoje delo pa je opravila na podlagi francoske 
različice, saj je bila francoščina izvorni jezik delovnega dokumenta.
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3) V členu 10(1) bi bilo treba izraz „običajno prebivališče na ozemlju države članice“, ki se 
pojavlja v sedanjem besedilu člena 9(1) direktive 83/181/EGS, ponovno vključiti namesto 
prilagojenega izraza „običajno prebivališče na ozemlju Skupnosti“.

4) V členu 25.2.a) bi bilo treba besedi „prvega pododstavka“ črtati.

5) V prilogi I bi bilo treba navedbo „ex 4911 99 90 “ nadomestiti z „ex 4911 99 00 “, navedbo 
„ex 8524 “ pa z „ex 8523 “. 

Posvetovalna skupina je po pregledu predloga lahko soglasno sklenila, da gre zgolj za 
kodifikacijo obstoječih besedil in da ni prišlo do nobenih vsebinskih sprememb.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C. F. DURAND
pravni svetovalec pravni svetovalec namestnik 

generalnega direktorja
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