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Dotyczy: Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedur 
udostępniania tradycyjnych zasobów własnych i zasobów własnych opartych na 
DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (wersja 
przekształcona)
(COM(2011)0512 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1, 
konsultacyjna grupa robocza złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji rozpatruje wszelkie wnioski w sprawie przekształcenia 
przedstawione przez Komisję.

W załączniku znajduje się opinia konsultacyjnej grupy roboczej w sprawie ww. wniosku.

Komisja Prawna wypowie się na temat tej opinii na posiedzeniu w dniach 21–22 listopada 
2011 r.

Załącznik

                                               
1Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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Załącznik

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 14 października 2011 r.

OPINIA

DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY

KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedur udostępniania 
tradycyjnych zasobów własnych i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie 
środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych
COM(2011)0512 z dnia 29.6.2011 r. – 2011/0185(CNS)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a 
w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 21 września 
2011 r. w celu zbadania, między innymi, wyżej wymienionego wniosku przedstawionego 
przez Komisję.
W trakcie tego posiedzenia1, na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Rady przekształcającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000
z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu 
środków własnych Wspólnot Europejskich, konsultacyjna grupa robocza uzgodniła 
jednomyślnie, co następuje:
1) Aby można było uznać, że uzasadnienie zostało sporządzone w pełni zgodnie
z odpowiednimi wymogami porozumienia międzyinstytucjonalnego, dokument taki powinien 
określać uzasadnienie każdej proponowanej zmiany merytorycznej, zgodnie z pkt 6 lit. a) 
ppkt (ii), i wskazywać, które postanowienia wcześniejszego aktu pozostają niezmienione, 
zgodnie z pkt 6 lit. a) ppkt (iii) porozumienia.
2) Następujące zmienione fragmenty tekstu wniosku dotyczącego przekształcenia należało 
oznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania zmian 
merytorycznych:
– zastąpienie obowiązującego tytułu rozporządzenia „wykonujące decyzję 2007/436/WE, 
Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich” nowym tytułem 
„w sprawie metod i procedur udostępniania tradycyjnych zasobów własnych i zasobów 
                                               
1Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową wniosku 
i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję językową omawianego tekstu.
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własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb 
gotówkowych”;
– skreślenie obowiązującego tekstu punktu 10 preambuły rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1150/2000;
– w art. 5 ust. 3 akapit drugi pkt b) skreślenie obowiązujących odniesień do art. 10 ust. 4 i 5 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000;
– w art. 7 skreślenie obowiązującego tekstu drugiego akapitu art. 8 rozporządzania (WE, 
Euratom) nr 1150/2000;
– w art. 9 ust. 3 akapit trzeci skreślenie słów „środków z tytułu VAT i”.

W rezultacie, po dokonaniu analizy wniosku, konsultacyjna grupa robocza stwierdziła 
jednogłośnie, że wniosek nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych poza tymi, które są 
zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa konsultacyjna stwierdziła 
również w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi 
zmianami merytorycznymi, że wniosek zawiera prostą kodyfikację obowiązującego tekstu 
prawnego, bez zmian merytorycznych.
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