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Tema: Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl tradicinių ir BNP pagrįstų nuosavų 
išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui 
patenkinti (nauja redakcija)
(COM(2011)0512 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Pagal 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų 
pakeitimo metodo naudojimo1 iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų 
atstovų sudaryta konsultacinė darbo grupė svarsto visus Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl 
teisės aktų išdėstymo nauja redakcija.

Pridedama konsultacinės darbo grupės nuomonė dėl minėtojo pasiūlymo.

Teisės reikalų komitetas savo nuomonę apie šį dokumentą pateiks per 2011 m. lapkričio 21–
22 d. posėdį.

Priedas

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl tradicinių ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių 
teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti
2011 m. birželio 29 d. COM(2011) 0512 – 2011/0185 (CNS)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2011 m. rugsėjo 21 d. 
susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas 
pasiūlymas.
Svarstydama pasiūlymą1 dėl Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 
2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantį 
Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos, konsultacinė 
darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad:
1) kalbant apie aiškinamąjį memorandumą, pažymėtina, kad, siekiant parengti tokio tipo 
dokumentą visiškai laikantis atitinkamų Tarpinstituciniame susitarime nustatytų reikalavimų, 
dokumente turėtų būti išdėstytos kiekvieno siūlomo esminio pakeitimo priežastys, kaip 
numatoma minėto susitarimo 6 straipsnio a punkto ii papunktyje, ir nurodoma, kurios 
ankstesnio teisės akto nuostatos pasiūlyme liko nepakeistos, kaip numatoma 6 straipsnio 
a punkto iii papunktyje;
2) pilka spalva, kaip paprastai žymimi esminiai pakeitimai, turėjo būti pažymėti šie naujos 
redakcijos tekste pasiūlyti pakeitimai:
– esamas reglamento pavadinimas „įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl 
Bendrijų nuosavų išteklių sistemos“ keičiamas nauju pavadinimu „dėl tradicinių ir BNP 
pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų 
poreikiui patenkinti“;
– išbraukiamas Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 konstatuojamosios dalies 

                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.
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tekstas;
– išbraukiamos 5 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje (b punkte) esančios nuorodos į 
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4 ir 5 dalis;
– 7 straipsnyje išbraukiama Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 8 straipsnio antros 
pastraipos formuluotė;
– 9 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje išbraukiami žodžiai „PVM ir“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad, be 
pasiūlyme arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra.
Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto 
nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti 
esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.
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