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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0002/2012)

Om: Ændret forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for 
overdragelse af de traditionelle egne indtægter fra BNI og om foranstaltningerne 
for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning)
(COM(2011)0742 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Ifølge den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter1 skal en rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen behandle forslag til omarbejdning, der 
forelægges af Kommissionen.

Vedlagt fremsendes den rådgivende gruppes udtalelse om ovennævnte forslag.

Retsudvalget forventes at tage stilling hertil på sit møde den 1. marts 2012.

Bilag

                                               
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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Bilag

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 10. januar 2012

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Ændret forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af 
de traditionelle egne indtægter fra BNI og om foranstaltningerne for at opfylde 
likviditetskrav (omarbejdning)
COM(2011)742 af 9.11.2011 – 2011/0185(CNS)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, og særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe sammensat 
af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på et møde den 28. 
november 2011 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen1 af forslaget til Rådets forordning om omarbejdning af Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, 
Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter konstaterede den 
rådgivende gruppe med hensyn til begrundelsen til forslaget, at den for fuldt ud at være 
udformet i overensstemmelse med de relevante krav, der er fastsat i den interinstitutionelle 
aftale, burde have begrundet hver af de foreslåede indholdsmæssige ændringer, således som 
det er fastsat i aftalens punkt 6, a), ii), og præcist have angivet, hvilke bestemmelser i den 
tidligere retsakt, der forbliver uændrede, således som det er fastsat i aftalens punkt 6, a), iii).

Efter behandlingen af forslaget var der i gruppen enighed om, at forslaget ikke indeholder 
andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er identificeret som sådanne. Den rådgivende 
gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i den 
tidligere retsakt sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de 
eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

                                               
1 Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den 
engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.
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