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Dnia 14 lutego 2006 r. Rada, działając na podstawie art. 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie
wspomnianej powyżej.

Sekcja ds. Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w
tej sprawie, przyjęła swoją opinię 25 kwietnia 2006 r. Sprawozdawcą był Henriks DANUSĒVIČS.

Na 427. sesji plenarnej w dniach 17-18 maja 2006 r. (posiedzenie z 17 maja 2006 r.) Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 132 do 1, 2 osoby wstrzymały się od głosu, przyjął nastę-
pującą opinię:

1. Celem wniosku jest skodyfikowanie dyrektywy Rady
78/1035/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie zwol-
nienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych
partii towarów o charakterze niehandlowym. Nowa dyrektywa
zastąpi włączone do niej akty; zachowuje ona całkowicie treść
kodyfikowanych aktów, zbiera je jedynie razem, dokonując tylko
takich formalnych zmian, jakie wynikają z samego zadania kody-
fikacji.

2. Komitet jak najbardziej popiera podjętą przez Komisję
kodyfikację przepisów Wspólnoty, opartą na decyzji z 1
kwietnia 1987 r. i potwierdzoną wnioskami ze szczytu Rady
Europejskiej w Edynburgu. Toteż, podobnie jak w przypadku
wcześniejszych tego typu inicjatyw, opinia EKES-u w sprawie
wniosku dotyczącego tej dyrektywy jest pozytywna.

3. Komitet przypomina, że zgodnie z międzyinstytucjo-
nalnym porozumieniem z 20 grudnia 1994 r., zawartym
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją, do kody-
fikowanych aktów nie można wprowadzać żadnych zmian co do
treści. W swoim wniosku dotyczącym owej dyrektywy Komisja
gwarantuje spełnienie tego warunku.

4. Funkcja doradcza, jak i poczucie odpowiedzialności Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nakazują prze-
analizowanie wprowadzonych zmian przed zaakceptowaniem
dokumentu. Sprawozdawca przeprowadził taką analizę i nie
dostrzega niczego, co wymagałoby krytycznej oceny bądź
odrębnego komentarza.

5. Zatem wniosek kodyfikacyjny, jako element procesu,
którego celem jest uproszczenie i zwiększenie przejrzystości
prawa wspólnotowego, ma poparcie Komitetu.

Bruksela, 17 maja 2006 r.
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