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tradicionālos un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases 
vajadzības (pārstrādāta versija)
(COM(2011)0512 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgums par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas 
strukturētāku izmantošanu1 pieprasa, lai Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
Konsultatīvā darba grupa izskata jebkura Komisijas priekšlikuma pārstrādāšanas iespēju.

Pielikumā pievienots Konsultatīvās darba grupas atzinums par minēto priekšlikumu.

Paredzams, ka Juridiskā komiteja izteiks savu viedokli par šo atzinumu savā 2011. gada 21.–
22. novembra sanāksmē.

Pielikums

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

2011. gada 14. oktobris, Brisele

ATZINUMS

ADRESĒTS EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Padomes regulai par metodēm un procedūrām, lai darītu pieejamus 
tradicionālos un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības
COM(2011)0512, 29.6.2011 – 2011/0185(CNS)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu un īpaši tā 9. punktu, Konsultatīvā darba grupa, kas sastāv 
no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas attiecīgajiem juridiskajiem dienestiem, tikās 
2011. gada 21. septembrī, lai cita starpā izskatītu iepriekš minēto Komisijas iesniegto 
priekšlikumu.
Šajā sanāksmē1, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 22. maija 
Regulai (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar kuru īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par 
Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu, Konsultatīvā darba grupa, savstarpēji vienojoties, lēma 
šādi.
1) Attiecībā uz paskaidrojuma rakstu, lai tas tiktu izstrādāts, pilnībā ievērojot Iestāžu 
nolīgumā minētās attiecīgās prasības, šim dokumentam būtu jāizklāsta katra iecerētā būtiskā 
grozījuma iemesli, kā to nosaka nolīguma 6. panta a) apakšpunkta ii) daļa, un jāprecizē, kuri 
iepriekšējā akta noteikumi priekšlikumā saglabājas neizmainīti, kā to nosaka nolīguma 
6. panta a) apakšpunkta iii) daļa.
2) Šādas piedāvātās izmaiņas pārstrādātajā tekstā jāizceļ, izmantojot pelēko tonējumu, ko 
parasti lieto, lai izceltu būtiskas izmaiņas:
- regulas esošā virsraksta „ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu 
pašu resursu sistēmu” aizstāšana ar jauno virsrakstu „par metodēm un procedūrām, lai darītu 
pieejamus tradicionālos un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases 
vajadzības”;
- Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. apsvēruma esošā teksta svītrošana;
- 5. panta 3. punkta otrās daļas b) apakšpunktā esošo atsauču uz Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 1150/2000 10. panta 4. un 5. punktu svītrošana;
                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma versijas angļu, franču un vācu valodās, un tā strādāja, 
pamatojoties uz versiju angļu valodā, kas bija izskatāmā teksta oriģinālvaloda.
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- 7. pantā Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 8. panta otrās daļas esošā teksta svītrošana;
- 9. panta 3. punkta trešajā daļā vārdu „PVN un” svītrošana.

Rezultātā, izskatot priekšlikumu, Konsultatīvā darba grupa varēja vienprātīgi secināt, ka 
priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi, izņemot tos, kas par tādiem atzīti 
priekšlikumā vai šajā atzinumā. Attiecībā uz iepriekšējā tiesību akta ar būtiskiem grozījumiem 
nemainīto noteikumu kodifikāciju darba grupa arī secināja, ka priekšlikums paredz tiešu esošā 
tiesību akta kodifikāciju bez būtiskām izmaiņām.
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