
CM\881069FI.doc PE474.047v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Oikeudellisten asioiden valiokunta

25.10.2011

ILMOITUS JÄSENILLE
(0080/2011)

Asia: Ehdotus neuvoston asetukseksi perinteisten ja BKTL-perusteisten omien varojen 
käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä 
käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (uudelleenlaadittu toisinto)
(KOM(2011)0512 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä tarkastelee komission 
esittämiä uudelleenlaatimista koskevia ehdotuksia.

Jäsenille lähetetään ohessa neuvoa-antavan ryhmän lausunto käsillä olevasta ehdotuksesta.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan on tarkoitus ilmaista kantansa lausuntoon kokouksessaan 
21.–22. marraskuuta 2011.

Liite

                                               
1 EUVL C 77, 28.3.2002, s. 1.



PE474.047v01-00 2/3 CM\881069FI.doc

FI

Liite

OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVA
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 14. lokakuuta 2011

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus neuvoston asetukseksi perinteisten ja BKTL-perusteisten omien varojen 
käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen 
saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 
KOM(2011)0512, 29.6.2011 – 2011/0185(CNS)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä 
kokoontui 21. syyskuuta 2011 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission 
esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli1 ehdotusta neuvoston asetuksesta, jolla laaditaan uudelleen 
Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta 
22 päivänä toukokuuta 2000 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000 ja totesi 
yksimielisesti seuraavaa:

1) Mitä tulee perusteluihin, täyttääkseen täysimääräisesti toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistetut vaatimukset uudelleenlaatimista koskevassa ehdotuksessa 
olisi pitänyt perustella kaikki ehdotetut sisällön muutokset ja yksilöidä tarkasti, mitkä 
aikaisemman säädöksen säännökset säilyvät muuttumattomina, kuten sopimuksen 
6 kohdan a alakohdan ii ja iii luetelmakohdassa määrätään ja yksilöidä tarkasti, mitkä 
aikaisemman säädöksen säännökset säilyvät muuttumattomina, kuten sopimuksen 
6 kohdan a alakohdan iii luetelmakohdassa määrätään.

2) Seuraavat uudelleenlaadintaa koskevassa tekstissä esitetyt muutokset olisi pitänyt 
merkitä harmaalla taustalla, jota käytetään osoittamaan merkittäviä muutoksia:
– asetuksen nykyisen nimen "Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 

tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta" korvaaminen uudella 
                                               
1 Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän 
työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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nimellä "perinteisten ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön 
asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen 
saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä";

– asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 nykyisen johdanto-osan kappaleen 10 
tekstin poistaminen;

– asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 5 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
b kohdassa olevien viittausten 10 artiklan 4 ja 5 kohtaan poistaminen;

– asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 nykyisen 8 artiklan sanamuodon 
poistaminen 7 artiklassa;

– 9 artiklan 3 kohdassa sanojen "alv-varat ja" poistaminen.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei 
sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa on sellaisiksi 
yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan 
aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa 
niiden asiasisältöä muuttamatta.
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