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Teema: Muudetud ettepanek võtta vastu nõukogu määrus meetodite ja menetluse kohta, 
millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised ja kogurahvatulul põhinevad 
omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete 
kohta (uuesti sõnastatud)
(COM(2011)0742 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Vastavalt 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele õigusaktide uuesti 
sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1 vaatab Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivne töörühm läbi kõik komisjoni esitatud uuesti 
sõnastamise ettepanekud.

Töörühma arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta on lisatud käesolevale teatisele.

Õiguskomisjon teeb otsuse selle teksti kohta eeldatavasti 1. märtsi 2012. aasta koosolekul.

Lisa

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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Brüssel, 10. jaanuar 2012

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Muudetud ettepanek võtta vastu nõukogu määrus meetodite ja menetluse kohta, millega 
tehakse kättesaadavaks traditsioonilised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, 
ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta
COM(2011)0742, 9.11.2011 – 2011/0185(CNS)

Võttes arvesse 28. detsembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 28. 
novembril 2011. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 
konsultatiivse töörühma koosolek, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni esitatud eespool 
nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekul läbi1 ettepaneku võtta vastu nõukogu määruse, millega sõnastatakse 
uuesti nõukogu 22. mai 2000. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 (millega 
rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom), 
märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et selleks, et ettepanekule lisatud 
seletuskiri oleks koostatud täielikus kooskõlas institutsioonidevahelises kokkuleppes 
sätestatud asjakohaste nõuetega, oleks selles tulnud esitada kõikide sisuliste muudatuste 
põhjused, nagu on sätestatud kokkuleppe punkti 6 alapunkti a alapunktis ii, ja täpsustada, 
milliseid varasema õigusakti sätteid ettepanekuga ei muudeta, nagu on ette nähtud punkti 6 
alapunkti a alapunktis iii.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 
et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm 
märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste 
kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma 
sisuliste muudatusteta.
                                               
1 Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku inglis-, prantsus- ja saksakeelsed versioonid. Töörühm 
töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.
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