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Odbor za pravne zadeve

25.10.2011

OBVESTILO POSLANCEM
(0080/2011)

Zadeva: Predlog uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih 
sredstev in lastnih sredstev iz naslova BND na razpologo ter ukrepih za 
zagotavljanje denarnih sredstev (prenovitev)
(KOM(2011)0512 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov1 posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, pregleda vse predloge za prenovitev, ki jih 
predstavi Komisija.

Poslanci si lahko mnenje posvetovalne skupine o omenjenem predlogu preberejo v prilogi.

Odbor za pravne zadeve bo svoje mnenje o tem besedilu predvidoma izrekel na svoji seji 21. 
in 22. novembra 2011.

Priloga

                                               
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 14. oktober 2011

MNENJE

ZA EVROPSKI PARLAMENT
SVET
KOMISIJO

Predlog uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev 
in lastnih sredstev iz naslova BND na razpologo ter ukrepih za zagotavljanje denarnih 
sredstev
KOM(2011)0512 z dne 29. 6. 2011 – 2011/0185(CNS)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov, še zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna skupina, ki jo 
sestavljajo pr a v n e  službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 
21. septembra 2011, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predstavila 
Komisija.
Posvetovalna skupina je na tem srečanju po proučitvi1 predloga uredbe Sveta o prenovitvi 
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 
2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti soglasno 
ugotovila kot sledi.
1) Da bi bil obrazložitveni memorandum v celoti pripravljen v skladu z zadevnimi zahtevami 
iz medinstitucionalnega sporazuma, bi morali biti v tem dokumentu podani razlogi za vsako 
predlagano vsebinsko spremembo, kot je določeno v točki 6(a)(ii) navedenega sporazuma, ter 
navedene določbe predhodnega akta, ki ostajajo v predlogu nespremenjene, kot je določeno v 
točki 6(a)(iii) navedenega sporazuma.
2) Naslednje spremembe, predlagane v prenovljenem besedilu, bi morale biti označene s sivo 
osenčeno pisavo, ki se navadno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:
– zamenjava obstoječega naslova uredbe „o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu 
virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti“ z novim naslovom „o načinih in postopkih za 
dajanje tradicionalnih lastnih sredstev in lastnih sredstev iz naslova BND na razpolago ter 
ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev“;
– črtanje obstoječega besedila uvodne izjave 10 Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000;
– v točki (b) drugega pododstavka člena 5(3) črtanje obstoječih sklicevanj na člen 10(4) in (5) 
                                               
1 Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, svoje delo 
pa je opravila na podlagi angleške različice, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.
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Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000;
– v členu 7 črtanje obstoječega besedila drugega odstavka člena 8 Uredbe (ES, Euratom) 
št. 1150/2000;
– v členu 9(3), tretji pododstavek, črtanje besedila „sredstev iz DDV-vira ali“ [ne zadeva 
slovenske jezikovne različice, op.p.].

Posvetovalna delovna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne 
vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali 
v tem mnenju. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s 
temi bistvenimi spremembami tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo 
obstoječega pravnega besedila brez vsebinskih sprememb.
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