Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

3 . 4. 80

Nr. L 90/41

ELFDE RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 26 maart 1980

betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzet
belasting — uitsluiting van de Franse overzeese departementen van de
werkingssfeer van Richtlijn 77/388/EEG
(80/368/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de arti

Overwegende dat de tenuitvoerlegging van deze richt
lijn geen wijzigingen in de wetgeving van de Lid-Sta
ten met zich brengt,

kelen 99 en 100 ,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat krachtens artikel 227, lid 2, derde ali
nea, van het Verdrag de Instellingen van de Gemeen
schap er binnen het raam van de procedures waarin
het Verdrag voorziet, zorg voor dragen dat de economi
sche en sociale ontwikkeling van de Franse overzeese
departementen mogelijk wordt gemaakt ;
Overwegende dat, overeenkomstig het arrest van het
Hof van Justitie van 10 oktober 1978 in zaak 148/77,
de bepalingen van het Verdrag en van het afgeleide
recht ten aanzien van de Franse overzeese departemen
ten van toepassing zijn, behoudens vaststelling door
de communautaire Instellingen van bijzondere maatre
gelen die zijn afgestemd op de economische en so
ciale omstandigheden van deze departementen ;
Overwegende dat de Franse overzeese departementen
om redenen die verband houden met hun geografi
sche, economische en sociale positie, dienen te wor
den uitgesloten van de werkingssfeer van het gemeen
schappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde, zoals vastgesteld bij Richtlijn 77/388/EEG (') ;

(•) PB nr. L 145 van 13. 6. 1977, blz. 1 .

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Aan artikel 3, lid 2, van Richtlijn 77/388/EEG wordt
toegevoegd :
„Franse Republiek :
overzeese departementen ".
Artikel 2

Deze richtlijn is van toepassing met ingang van 1 ja
nuari 1979 .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 26 maart 1980.
Voor de Raad
De Voorzitter
G. MAR CO RA

