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Tárgy: A tradicionális és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának 
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A jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodás1 értelmében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett 
összes javaslatot.

Tájékoztatásul mellékeljük a tanácsadó munkacsoport véleményét a fenti javaslatról.

A Jogi Bizottság a szövegről előreláthatólag 2011. november 21-22-i ülésén nyilvánít 
véleményt.

Melléklet

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2011. október 14.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG

A tradicionális és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről 
és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)
COM(2011) 0512 végleges (2011.6.29.) – 2011/0185(CNS)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2011. 
szeptember 21-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a 
Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.
Ezen ülés alkalmával1, az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 
2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, 
Euratom tanácsi rendelet átdolgozására vonatkozó tanácsi rendeletre irányuló javaslat 
vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel a következőket 
állapította meg:
1) Egy ilyen dokumentumban – ahhoz, hogy az indokolás az intézményközi megállapodás 
vonatkozó követelményeinek teljes mértékben megfeleljen – jelezni kellett volna a javasolt 
érdemi módosítások indokait – amint erről a megállapodás 6a. pontjának ii. alpontja is 
rendelkezik –, és meg kellett volna határozni, hogy a javaslatban a korábbi jogi aktus mely 
rendelkezéseit hagyják változatlanul – amint erről a megállapodás 6a. pontjának iii. alpontja 
rendelkezik.
2) Az átdolgozott szövegben javasolt alábbi változásokat az általában a lényeges változtatások 
jelölésére szolgáló szürke kiemeléssel kellett volna jelölni:
- „az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom 
határozat végrehajtásáról” szóló rendelet címének „a tradicionális és a GNI-alapú saját 
források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények 
teljesítését célzó intézkedésekről” címmel való felváltása;
                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a 
csoport a munkadokumentum eredeti, angol nyelvű változata alapján dolgozott.
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- az 1150/2000/EK, Euratom rendelet (10) preambulumbekezdése hatályos szövegének 
törlése;
- az 5. cikk (3) bekezdése második albekezdésének b) pontjában az 1150/2000/EK, Euratom 
rendelet 10. cikkének (4) és (5) bekezdésére való jelenlegi hivatkozások törlése;
- a 7. cikkben az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 8. cikke (2) bekezdése hatályos 
szövegének törlése;
- a 9. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésében a „héa- és” szavak törlése.

Következésként a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel 
megállapította, hogy a javaslat a benne vagy e véleményben akként megjelölteken kívül egyéb 
érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései 
és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport 
megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli 
egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
jogtanácsos jogtanácsos főigazgató


