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Výbor pro právní záležitosti

12. 1. 2009

SDĚLENÍ ČLENŮM
(0001/2009)

Věc: Návrh směrnice Rady, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) 
směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od 
daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (kodifikované znění)
(KOM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní 
metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů1 se předpokládá, že poradní skupina složená 
z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise posoudí jakýkoli návrh 
kodifikovaného znění předložený Komisí.

Členové výboru naleznou v příloze stanovisko poradní skupiny týkající se tohoto návrhu.

Výbor pro právní záležitosti má v úmyslu se k tomuto stanovisku vyjádřit na své schůzi ve 
dnech 11.–12. února 2009.

Příloha

                                               
1 Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.
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Příloha

PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 17. prosince 2008

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh směrnice Rady, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) 
směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně 
z přidané hodnoty při konečném dovozu (kodifikované znění)

(KOM(2008)0575 v konečném znění ze dne 25. 9. 2008 - 2008/0181(CNS))

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní 
metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se ve dnech 
9. října a 25. listopadu 2008 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise na schůzi, aby prozkoumala mimo jiné výše uvedený návrh 
předložený Komisí.

Poradní skupina 1 došla po prozkoumání návrhu směrnice Rady, kterým se kodifikuje 
směrnice Rady č. 83/181/EHS ze dne 28. března 1983, vymezující oblast působnosti čl. 14 
odst. 1 písm. d) směrnice 77/388/EHS, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od 
daně z přidané hodnoty při konečném dovozu, společnou dohodou k těmto závěrům:

1) V bodu odůvodnění 2 by měla být úvodní slova „V souladu s čl. 143 písm. b) a c) směrnice 
Rady č. 2006/112/ES“ nahrazena těmito slovy: „V souladu s čl. 131 a 143 písm. b) a c) 
směrnice Rady č. 2006/112/ES“.

2) V čl. 1 odst. 2 by měla být úvodní slova „V souladu s čl. 143 písm. b) a c) směrnice 
2006/112/ES“ nahrazena těmito slovy: „V  souladu se čl. 131 a 143 písm. b) a c) směrnice 
2006/112/ES“.

                                               
1 Poradní skupina měla k dispozici 22 jazykových znění návrhu a pracovala na základě francouzského znění, 
které je původním zněním projednávaného textu.
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3) V čl. 10 odst. 1 by měl být znovu použit výraz „obvyklé místo pobytu na území některého 
členského státu“, který se vyskytuje ve stávajícím znění čl. 9 odst. 1 směrnice 83/181/EHS, 
místo upraveného výrazu „obvyklé místo pobytu na území Společenství“. 

4) V čl. 25 odst. 2 písm. a) by měla být vypuštěna slova „prvního pododstavce“.

5) V příloze I by měl být kód „ex 4911 99 90“ nahrazen kódem „ex 4911 99 00“ a kód „ex 
8524“ by měl být nahrazen kódem „ex 8523“.

Na základě posouzení návrhu dospěla poradní skupina k jednomyslnému závěru, že návrh je
prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
vedoucí právní služby vedoucí právní služby úřadující generální ředitel
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