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Tema: Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl tradicinių ir BNP 
pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų 
grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (nauja redakcija)
(COM(2011)0742 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Pagal 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų 
pakeitimo metodo naudojimo1 iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų 
atstovų sudaryta konsultacinė darbo grupė svarsto visus Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl 
teisės aktų išdėstymo nauja redakcija.

Pridedama konsultacinės darbo grupės nuomonė dėl minėtojo pasiūlymo.

Teisės reikalų komitetas savo nuomonę apie šį dokumentą pateiks per 2012 m. kovo 1 d. 
posėdį.

Priedas

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl tradicinių ir BNP pagrįstų 
nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų 
poreikiui patenkinti
COM(2011) 742 (2011 11 9) – 2011/0185(CNS)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2011 m. lapkričio 28 d. 
susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas 
pasiūlymas.

Konsultacinė darbo grupė, posėdyje1 apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, pagal 
kurį siekiama nauja redakcija išdėstyti 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB, 
Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 94/728/EB, Euratomas, dėl Bendrijų 
nuosavų išteklių sistemos, bendru sutarimu nusprendė, kad, kai tai susiję su pasiūlymo 
aiškinamuoju memorandumu, jeigu siekiama, kad šis dokumentas būtų parengtas visapusiškai 
laikantis susijusių reikalavimų, išdėstytų tarpinstituciniame susitarime, jame turėjo būti 
pateiktos kiekvieno pasiūlyto esminio pakeitimo priežastys, kaip reikalaujama pagal minėtojo 
susitarimo 6 dalies a punkto ii papunktį, ir aiškiai nurodyta, kurios ankstesniojo teisės akto 
nuostatos pasiūlyme lieka nepakeistos, kaip reikalaujama pagal 6 dalies a punkto iii papunktį.

Taigi apsvarsčiusi pasiūlymą grupė bendru sutarimu nusprendė, kad jame nėra jokių kitų 
                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.
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esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip esminiai pakeitimai. Konsultacinė darbo 
grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų 
esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą 
nekeičiant jo esmės.
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