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Věc: Návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních 
zdrojů a vlastních zdrojů z HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků 
(Přepracování)
(COM(2011)0742 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1 projedná poradní skupina složená z právních 
služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise veškeré návrhy na přepracování předložené 
Komisí.

Členové výboru naleznou v příloze stanovisko poradní skupiny týkající se tohoto návrhu.

Výbor pro právní záležitosti se v zásadě k tomuto znění vyjádří na své schůzi 1. března 2012.

Příloha

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Příloha

PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 10. ledna 2012

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů 
a vlastních zdrojů z HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků
COM(2011)0742 ze dne 9. 11. 2011 – 2011/0185(CNS)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 
28. listopadu 2011 sešla poradní skupina složená ze zástupců právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné posoudila výše uvedený návrh Komise.

Na této schůzi1 při zkoumání návrhu nařízení Rady, kterým se přepracovává nařízení Rady 
(ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000 o provádění rozhodnutí 2007/436/ES, 
Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství, dospěla poradní skupina 
společnou dohodou k závěru, že pokud má být důvodová zpráva k návrhu vypracována plně 
v souladu s příslušnými požadavky stanovenými interinstitucionální dohodou, musí v ní být 
uvedeny důvody pro každou navrhovanou podstatnou změnu, jak stanoví odst. 6 písm. a) 
bodu ii) této dohody, a rovněž musí být přesně uvedeno, která ustanovení dosavadního aktu 
zůstávají v návrhu nezměněna, jak stanoví odst. 6 písm. a) bodu iii).

Po přezkumu návrhu proto poradní skupina dospěla jednomyslně k závěru, že návrh

                                               
1 Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě 
anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.
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neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina 
rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějšího aktu 
s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího právního znění 
bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
vedoucí právní služby vedoucí právní služby generální ředitel


