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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(0002/2012)

Относно: Изменено предложение за Регламент на Съвета относно методите и 
процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси и 
собствения ресурс на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на 
потребностите от парични средства (преработен текст)
(COM(2011)0742 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Съгласно Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове1, 
консултативна работна група, съставена от правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, разглежда всяко предложение за преработване, 
представено от Комисията.

Към настоящото съобщение за членовете на ЕП е приложено становището на 
консултативната работна група относно гореспоменатото предложение.

Комисията по правни въпроси ще изкаже принципно становище по този текст по време 
на своето заседание на 1 март 2012 г.

Приложение

                                               
1 ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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Приложение

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел,10 януари 2012 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Изменено предложение за Регламент на Съвета относно методите и процедурата за 
предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база 
БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства
COM(2011)0742 от 9.11.2011 г. – 2011/0185(CNS)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-
специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 
правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание 
на 28 ноември 2011 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, 
внесено от Комисията.

В хода заседанието1, след като разгледа предложението за Регламент на Съвета за 
преработване на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 от 22 май 2000 година на 
Съвета за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени 
ресурси на Общностите, консултативната работна група констатира единодушно, че за 
да се изготви проектът на обяснителния меморандум в пълно съответствие със 
съответните изисквания, предвидени в Междуинституционалното споразумение, този 
документ следва да посочва причините за всяко предложение за съществено изменение 
съгласно точка 6, буква а), подточка ii) от това споразумение и да уточнява кои 
разпоредби на предишния акт остават непроменени съгласно точка 6, буква а), 
подточка iii).

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да 
заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество 
освен тези, които са идентифицирани като такива. Консултативната работна група 
констатира също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби 
                                               
1 Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и 
немски, като за основа беше ползван английският текст, който е език на оригинала за разглеждания 
текст.
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на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до 
обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество.
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