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Utskottet för rättsliga frågor
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
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Ärende: Förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av 
traditionella och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta 
likviditetsbehov (omarbetning) 
(KOM(2011)0512 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter 1 ska en rådgivande grupp, 
sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, 
granska alla förslag till omarbetning som läggs fram av kommissionen.

Härmed bifogas yttrandet från den rådgivande gruppen över ovannämnda förslag.

Utskottet för rättsliga frågor avser att yttra sig över denna text vid sitt sammanträde den 21–
22 november 2011. 
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DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 14 oktober 2011

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av 
traditionella och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov 
KOM(2011)0512 av den 29 juni 2011 – 2011/0185(CNS)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 21 september 2011 för att bland annat 
granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet1 behandlade gruppen förslaget till rådets förordning, som syftar till att 
omarbeta rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om 
genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas 
egna medel, och konstaterade enhälligt följande:

1) När det gäller motiveringen borde man för att upprätta detta dokument helt i enlighet med 
de relevanta kraven enligt det interinstitutionella avtalet ha uppgett skälen till varje förslag 
som ändrar sakinnehållet samt specificerat vilka bestämmelser i den tidigare rättsakten som 
förblir oförändrade i förslaget, i enlighet med punkt 6 a ii och iii i det avtalet. 

2) Följande ändringar av texten i förslaget till omarbetning borde ha markerats med den 
gråskuggning som normalt används för att markera ändringar av sakinnehållet:
– Ersättningen av förordningens nuvarande titel ”om genomförande av beslut 2007/436/EG, 
Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel” med den nya titeln ”om metoder och 
förfaranden för tillhandahållande av traditionella och BNI-baserade egna medel samt 
åtgärder för att möta likviditetsbehov”.
– Strykningen av den befintliga texten i skäl 10 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

                                               
1 Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade 
utifrån den engelska, som var textens originalversion.
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– I artikel 5.3 andra stycket led b: strykningen av de nuvarande hänvisningarna till artikel 10.4 
och artikel 10.5 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.
– I artikel 7: strykningen av den nuvarande ordalydelsen av artikel 8 andra stycket i 
förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.
– I artikel 9.3 tredje stycket: strykningen av orden ”momsmedlen och”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga 
ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare 
att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare 
rättsakterna tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av de befintliga 
rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.
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Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare Generaldirektör


