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Utskottet för rättsliga frågor

12.1.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0001/2009)

Angående: Förslag till rådets direktiv om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i 
direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdeskatt vid slutlig import av 
vissa varor (kodifierad version)
(KOM(2008)0575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad 
arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter1 ska en rådgivande grupp, 
sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, 
granska alla förslag till kodifiering som läggs fram av kommissionen.

Härmed bifogas yttrandet från den rådgivande gruppen över ovannämnda förslag.

Utskottet för rättsliga frågor avser att yttra sig över denna text vid sitt sammanträde den 11–
12 februari 2009.

Bilaga

                                               
1 EGT L 102, 4.4.1996, s. 2.
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Bilaga

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 17 december 2008

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till rådets direktiv om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i 
direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdeskatt vid slutlig import av vissa 
varor (kodifierad version)
(KOM(2008)0575 slutlig av den 25 september 2008 – 2008/0181(CNS))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad 
arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, sammanträdde 
den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen, den 9 oktober och den 25 november 2008 för att bland annat 
granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet1 behandlade gruppen förslaget till rådets direktiv som syftar till att 
kodifiera rådets direktiv 83/181/EEG av den 28 mars 1983 om räckvidden av artikel 14.1 d i 
direktiv 77/388/EEG om befrielse från mervärdesskatt vid slutlig införsel av vissa varor, och 
konstaterade enhälligt följande:

1. I skäl 2 bör de inledande orden ”I kraft av artikel 143 b och c i 
rådets direktiv 2006/112/EG” ersättas med orden ”I kraft av artiklarna 131 och 143 b och c i 
rådets direktiv 2006/112/EG”.

2. I artikel 1 andra stycket bör de inledande orden ”I enlighet med artikel 143 b och c i 
direktiv 2006/112/EG” ersättas med orden ”I enlighet med artiklarna 131 och 143 b och c i 
direktiv 2006/112/EG”.

                                               
1 Gruppen förfogade över 22 språkversioner av förslaget och arbetade utifrån den franska, som var textens 
originalversion.



CM\761984SV.doc 3/3 PE418.204v01-00

SV

3. I artikel 10 punkt 1 bör uttrycket ”bosätta sig i en medlemsstats territorium” som 
förekommer i den aktuella ordalydelsen i artikel 9 punkt 1 i direktiv 83/181/EEG återinföras 
och ersätta det omarbetade uttrycket ”bosätta sig inom gemenskapens territorium”.

4. I artikel 25.2 a bör orden ”första stycket” strykas.

5. I bilaga I bör beteckning ”ex 4911 99 90” ersättas med ”ex 4911 99 00” och beteckning 
”ex 8524” ersättas med ”ex 8523”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget endast gäller en kodifiering av de 
befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

C. Pennera J.-C. Piris C.F. Durand
Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare Tf. generaldirektör
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