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Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής 
του άρθρου 143 σημεία β) και γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την 
απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών 
αγαθών (κωδικοποιημένη έκδοση)
(COM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία 
μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων1, κάθε πρόταση 
κωδικοποίησης που υποβάλλεται από την Επιτροπή εξετάζεται από συμβουλευτική ομάδα η 
οποία αποτελείται από τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των μελών η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας για
την ανωτέρω πρόταση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφανθεί καταρχήν σχετικά με το κείμενο αυτό κατά τη 
συνεδρίασή της στις 11-12 Φεβρουαρίου 2009.

Παράρτημα

                                               
1 ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.
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Παράρτημα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 
143 σημεία β) και γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (κωδικοποιημένη 
έκδοση)

(COM(2008)575 τελικό της 25.9.2008 – 2008/0181(CNS)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία 
μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, και συγκεκριμένα το 
σημείο 4 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές 
υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε 
στις 9 Οκτωβρίου και στις 25 Νοεμβρίου 2008 με σκοπό να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την 
προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά την εξέταση1 της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση της οδηγίας 
83/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τον καθορισμό του πεδίου 
εφαρμογής του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση δ) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά 
την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών, 
η συμβουλευτική ομάδα, διά κοινής συμφωνίας, διαπίστωσε τα εξής:

1) Στην αιτιολογική σκέψη 2, η αρχική φράση «Δυνάμει του άρθρου 143 σημεία β) και γ) της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «Δυνάμει των άρθρων 131 
και 143 σημεία β) και γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ».

2) Στο πρώτο άρθρο, δεύτερη παράγραφος, η αρχική φράση «Σύμφωνα με το άρθρο 143 
σημεία β) και γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση 
                                               
1 Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της 22 γλωσσικές αποδόσεις της πρότασης και εργάστηκε βάσει της 
γαλλικής έκδοσης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.
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«Σύμφωνα με τα άρθρα 131 και 143 σημεία β) και γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ».

3) Στο άρθρο 10, παράγραφος 1, η φράση «συνήθη κατοικία […] στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους», η οποία εμφανίζεται στην τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 9, παράγραφος 1, της 
οδηγίας 83/181/ΕΟΚ, πρέπει να επανεισαχθεί στο κείμενο, αντικαθιστώντας την 
τροποποιηθείσα φράση «συνήθη κατοικία […] στο έδαφος της Κοινότητας».

4) Στο άρθρο 25, παράγραφος 2, σημείο α), οι λέξεις «πρώτο εδάφιο» πρέπει να διαγραφούν.

5) Στο Παράρτημα I, η ένδειξη «ex 4911 99 90» πρέπει να αντικατασταθεί από την ένδειξη 
«ex 4911 99 00» και η ένδειξη «ex 8524» πρέπει να αντικατασταθεί από την ένδειξη «ex
8523».

Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο
συμπέρασμα ότι η πρόταση περιορίζεται πράγματι σε απλή και μόνο κωδικοποίηση, χωρίς
τροποποίηση επί της ουσίας των πράξεων που αποτελούν το αντικείμενό της.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Νομικός Σύμβουλος Νομικός Σύμβουλος   ασκών χρέη
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