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Retsudvalget

12.1.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0001/2009)

Om: Forslag til Rådets direktiv om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, 
litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift 
ved visse former for endelig indførsel af goder (kodificeret udgave)
(KOM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode 
ved officiel kodifikation af lovtekster1 skal en rådgivende gruppe bestående af Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester undersøge alle forslag til 
kodifikation, som forelægges af Kommissionen.

Vedlagt fremsendes den rådgivende gruppes udtalelse om ovennævnte forslag.

Retsudvalget vil tage principiel stilling til dette forslag på sit møde den 11. februar 2009.

Bilag

                                               
1 EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.
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Bilag

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 17. december 2008

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Rådets direktiv om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra 
b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse 
former for endelig indførsel af goder (kodificeret udgave)

(KOM(2008)575 af 25.9.2008 - 2008/0181 (CNS))

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode 
ved officiel kodifikation af lovtekster, navnlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe 
bestående af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på møderne 
den 9. oktober og den 25. november 2008 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Ved behandlingen1 af forslag til Rådets direktiv om kodifikation af Rådets direktiv 
83/181/EØF af 28. marts 1983 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 14, stk. 1, 
litra d), i direktiv 77/388/EØF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former 
for endelig indførsel af goder, konstaterede gruppen i fællesskab følgende.

1) I betragtning 2 bør de indledende ord "I medfør af artikel 143, litra b) og c), i Rådets 
direktiv 2006/112/EF" erstattes med ordene "I medfør af artikel 131 og 143, litra b) og c), i 
Rådets direktiv 2006/112/EF".

2) I artikel 1, stk. 2, bør de indledende ord "I henhold til artikel 143, litra b) og c), i direktiv 
2006/112/EF" erstattes med ordene "I henhold til artikel 131 og 143, litra b) og c), i direktiv 
2006/112/EF".

3) I artikel 10, stk. 1, bør udtrykket "sædvanlige opholdssted på en medlemsstats område", 
som optræder i den aktuelle ordlyd af artikel 9, stk. 1, i direktiv 83/181/EØF, genindføres i 
                                               
1 Gruppen rådede over 22 sprogversioner af forslaget og tog i sit arbejde udgangspunkt i den franske version, 
som er arbejdsdokumentets originalsprog.
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stedet for det tilpassede udtryk "sædvanlige opholdssted på Fællesskabets område".

4) I artikel 25, stk. 2, litra a), bør ordene "første afsnit" udgå.

5) I bilag I bør angivelsen "ex 4911 99 90" erstattes med "ex 4911 99 00", og angivelsen "ex 
8524" bør erstattes med "ex 8523".

Denne behandling har således gjort det muligt for gruppen i fællesskab at konstatere, at 
forslaget udelukkende består af en kodifikation af de eksisterende tekster uden 
indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Juridisk konsulent Juridisk konsulent Fung. generaldirektør
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