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Betreft: Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende bepaling van de 
werkingssfeer van artikel 143, onder b) en c), van Richtlijn 2006/112/EG met 
betrekking tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor 
de definitieve invoer van bepaalde goederen (gecodificeerde versie)
(COM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde 
werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten1, moet een adviesgroep bestaande 
uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie de desbetreffende voorstellen van de Commissie behandelen.

Hierbij gaat het advies van de adviesgroep over bovengenoemd voorstel.

De Commissie juridische zaken zal zich in beginsel over deze tekst uitspreken op haar 
vergadering van 11 en 12 februari 2009.

Bijlage

                                               
1 PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.
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Bijlage

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 17 december 2008

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende bepaling van de werkingssfeer van 
artikel 143, onder b) en c), van Richtlijn 2006/112/EG met betrekking tot de vrijstelling 
van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde 
goederen (gecodificeerde versie)

(COM(2008) 575 def. van 25.9.2008 - 2008/0181 (CNS))

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde 
werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, inzonderheid punt 4 daarvan, is de 
adviesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie op 9 oktober en 25 november 2008 bijeengekomen om 
onder meer bovengenoemd Commissievoorstel te behandelen.

Tijdens de behandeling1 van het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot codificatie van 
Richtlijn 83/181/EEG van de Raad van 28 maart 1983 houdende bepaling van de 
werkingssfeer van artikel 14, lid 1, sub d), van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de 
vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van 
bepaalde goederen, heeft de adviesgroep in onderlinge overeenstemming het volgende 
geconstateerd:

1) In overweging 2 moeten de woorden "krachtens artikel 143, onder b) en c), van Richtlijn 
2006/112/EG" worden vervangen door de woorden "krachtens de artikelen 131 en 143, onder 
b) en c), van Richtlijn 2006/112/EG".

2) In de tweede alinea van artikel 1 moeten de beginwoorden "Overeenkomstig artikel 143, 
onder b) en c), van Richtlijn 2006/112/EG" worden vervangen door de woorden 
                                               
1 De adviesgroep beschikte over 22 taalversies van het voorstel en heeft de Franse versie, die ook de originele 
versie van het werkdocument was, als uitgangspunt genomen.
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"Overeenkomstig de artikelen 131 en 143, onder b) en c), van Richtlijn 2006/112/EG".

3) In artikel 10, lid 1, moet de uitdrukking "normale verblijfplaats op het grondgebied van 
een lidstaat", die thans in artikel 9, lid 1, van Richtlijn 83/181/EEG staat, worden 
overgenomen in plaats van de aangepaste uitdrukking "normale verblijfplaats op het 
grondgebied van de Gemeenschap".

4) In artikel 25, lid 2, sub a), moeten de woorden "eerste alinea" worden geschrapt.

5) In bijlage I moet de aanduiding "ex 4911 99 90" worden vervangen door "ex 4911 99 00" 
en moet de aanduiding "ex 8524" worden vervangen door "ex 8523".

Bijgevolg heeft de adviesgroep bij de behandeling van het bovengenoemde voorstel in 
onderlinge overeenstemming geconstateerd dat het voorstel zich inderdaad beperkt tot een 
loutere codificatie, zonder inhoudelijke wijziging van de besluiten waarop het betrekking 
heeft.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Waarnemend directeur-generaal
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