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Tárgy: A 2006/112/EK irányelv 143. cikke b) és c) pontja hatályának bizonyos termékek 
végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentességek 
tekintetében történő meghatározásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat 
(kodifikált változat)
(COM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

A jogszabályszövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. 
december 20-i intézményközi megállapodás1 értelmében az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport megvizsgálja a Bizottság által 
előterjesztett összes javaslatot.

A tanácsadó munkacsoport javaslatról szóló véleménye a mellékletben található.

A Jogi Bizottság 2009. február 11-12-i ülésén vizsgálja meg a szöveget.

Melléklet

                                               
1 HL C 102., 1996.4.4., 2. o.
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Melléklet

A JOGI SZOLGÁLATOK
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2008. december 17.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG

A 2006/112/EK irányelv 143. cikke b) és c) pontja hatályának bizonyos termékek 
végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentességek tekintetében 
történő meghatározásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat (kodifikált változat)

(COM(2008) 575 végleges 2008.9.25. – 2008/0181 (CNS))

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított 
munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra, és különösen 
annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó csoport 2008. október 9-én és november 25-én ülésezett és megvizsgálta többek 
között a fent említett, a Bizottság által benyújtott javaslatot.

A 77/388/EGK irányelv 14. cikk (1) bekezdése d) pontja hatályának bizonyos termékek 
végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentességek tekintetében történő 
meghatározásáról1 szóló, 1983. március 28-i 83//181/EGK tanácsi irányelv kodifikációjára 
irányuló javaslat vizsgálatának eredményeként a tanácsadó munkacsoport közös 
megegyezéssel megállapította, hogy:

1) A (2) preambulumbekezdésben a bevezető „2006/112/EK tanácsi irányelv 143. cikke b) és 
c) pontja szerint” szöveg helyébe a „2006/112/EK tanácsi irányelv 131. és 143. cikke b) és c) 
pontja szerint” szöveg lép.

2) Az 1. cikk (2) bekezdésében a bevezető „2006/112/EK tanácsi irányelv 143. cikke b) és c) 
pontja szerint” szöveg helyébe a „2006/112/EK tanácsi irányelv 131. cikke és 143. cikke b) és 
c) pontja szerint” szöveg lép.

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport a javaslat 22 nyelvű változatával rendelkezett és a francia nyelvű változat alapján 
dolgozott, mivel ez volt a munkadokumentum eredeti változata.
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3) A 10. cikk (1) bekezdésében a „szokásos tartózkodási helyet a Közösség területén”
kiigazított szöveg helyébe a 83/181/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésében szereplő 
jelenlegi „szokásos tartózkodási helyet valamely tagállam területén” szöveg lép.

4) A 25. cikk (2) bekezdésének a) pontjában az „első albekezdésében” kifejezést törölni kell.

5) Az I. mellékletben az „ex 4911 99 90” kód helyébe az „ex 4911 99 00” kód, az „ex 8524”
kód helyébe pedig az „ex 8523” kód lép.

E vizsgálat során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel arra a következtetésre 
jutott, hogy a javaslat valójában csak a meglévő szöveg egyszerű kodifikációja, mindenfajta 
érdemi módosítása nélkül.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
jogtanácsos jogtanácsos megbízott főigazgató
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