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Θέμα: Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία 
απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και του ιδίου πόρου που βασίζεται στο 
ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (αναδιατύπωση)
(COM(2011)0512 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Η διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον διαρθρωμένη χρήση της 
τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1 απαιτεί την εξέταση κάθε πρότασης 
αναδιατύπωσης της Επιτροπής από μια συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών 
υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Επισυνάπτεται η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας για την ανωτέρω 
πρόταση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφανθεί σχετικά με τη γνωμοδότηση αυτή κατά τη 
συνεδρίασή της στις 21-22 Νοεμβρίου 2011.

Παράρτημα

                                               
1 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των 
παραδοσιακών ιδίων πόρων και του ιδίου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ και για τα 
μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών
COM(2011)0512 της 29.6.2011 – 2011/0185(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και 
ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες 
νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
συνεδρίασε στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της 
προαναφερθείσας πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.
Κατά την εν λόγω συνεδρίαση1, κατόπιν εξέτασης της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου 
για την αναδιατύπωση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 της 
22ας Μαΐου 2000 για την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα 
των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας 
διαπίστωσε ομόφωνα τα εξής:
1) Όσον αφορά την αιτιολογική έκθεση, για να είναι συνεπές το κείμενο αυτό με τις σχετικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία, θα έπρεπε να διευκρινίζει ποιες 
διατάξεις της προηγούμενης πράξης παραμένουν αμετάβλητες στην πρόταση, όπως 
προβλέπεται στο σημείο 6(α)(iii) της εν λόγω συμφωνίας.
2) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις που προτείνονται στο αναδιατυπωμένο κείμενο έπρεπε να 
είχαν προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την γκρι σκίαση που χρησιμοποιείται εν γένει για την 
επισήμανση των ουσιαστικών τροποποιήσεων:
- η αντικατάσταση του υφιστάμενου τίτλου του κανονισμού «για την εφαρμογή της απόφασης 
2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» με 
τον νέο τίτλο «για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων 
                                               
1 Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλωσσική έκδοση της 
πρότασης και εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση, που αποτελεί την πρωτότυπη έκδοση του υπό εξέταση 
κειμένου.
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και του ιδίου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών 
αναγκών»·
- η διαγραφή του υφιστάμενου κειμένου στην αιτιολογική σκέψη 10 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000·
- στο στοιχείο β) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5, η διαγραφή των 
υφιστάμενων αναφορών στο άρθρο 10, παράγραφοι 4 και 5, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1150/2000·
- στο άρθρο 7, η διαγραφή της υφιστάμενης διατύπωσης της δεύτερης παραγράφου του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ, Ευροτόμ) αριθ. 1150/2000·
- στο άρθρο 9, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο, η διαγραφή των λέξεων «ΦΠΑ και».

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο 
συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει τροποποιήσεις ουσίας, πέραν εκείνων που 
προσδιορίζονται ως τροποποιήσεις ουσίας στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η 
ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων 
διατάξεων της προηγούμενης πράξης σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας 
τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού 
κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.
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