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Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een 
systematischer gebruik van de herschikking van besluiten1 wordt elk door de Commissie 
ingediend herschikkingsvoorstel bestudeerd door een adviesgroep, bestaande uit de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Hierbij gaat het advies van de adviesgroep inzake bovengenoemd voorstel.

De Commissie juridische zaken zal zich in beginsel in haar vergadering van 1 maart 2012 
over deze tekst uitspreken.

Bijlage

                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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Bijlage

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 10 januari 2012

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de regels en 
procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen en de bni-
middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien
COM(2011)0742 van 9.11.2011 – 2011/0185(CNS)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een 
systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de 
uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande 
adviesgroep op 28 november 2011 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel 
van de Commissie te behandelen.

In die vergadering 1 behandelde de adviesgroep het voorstel voor een verordening van de 
Raad tot herschikking van Verordening (EG, Euratom) nr.1150/2000 van 22 mei 2000 ter 
uitvoering van Besluit 2007/436/EG, Euratom inzake het stelsel van de eigen middelen van de 
Europese Gemeenschappen en kwam eenstemmig tot de conclusie dat - om volledig in 
overeenstemming te zijn met de desbetreffende voorschriften van het Interinstitutioneel 
Akkoord - in de toelichting had moeten worden aangegeven wat de redenen van elke 
voorgestelde inhoudelijke wijziging waren, zoals bepaald in punt 6 (a) (ii) en welke 
bepalingen van de vorige tekst ongewijzigd waren gebleven, zoals bepaald in punt 6 (a) (iii) 
van dat Akkoord.

Na de behandeling van het voorstel is de adviesgroep unaniem tot de conclusie gekomen dat 
het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn 
aangegeven. Voor wat betreft de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de vorige 
tekst en die inhoudelijke wijzigingen, heeft de adviesgroep voorts geconcludeerd dat het 
voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst is, zonder inhoudelijke wijzigingen.

                                               
1 De adviesgroep bestudeerde de Engelse, Franse en Duitse versie van het voorstel en is daarbij uitgegaan van de 
Engelse versie, de oorspronkelijke versie van de te behandelen tekst.
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