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OZNÁMENIE POSLANCOM
(0002/2012)

Vec: Návrh nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania tradičných 
vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na HND a o opatreniach na 
zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie)
(COM(2011)0742 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1 konzultačná pracovná skupina právnych 
služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie preskúma každý návrh na prepracovanie, 
ktorý predloží Komisia.

Stanovisko poradnej pracovnej skupiny k uvedenému návrhu sa nachádza v prílohe.

Výbor pre právne veci sa k uvedenému stanovisku vyjadrí na svojej schôdzi 1. marca 2012.

Príloha

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Príloha

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 10. januára 2012

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných 
zdrojov a vlastného zdroja založeného na HND a o opatreniach na zabezpečenie 
požiadaviek na pokladničnú hotovosť
COM(2011)742 z 9.11.2011 – 2011/0185(CNS)

So zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní postupu prepracovania právnych aktov, a najmä na bod 9 tejto dohody, sa 28. 
novembra 2011 konala schôdza poradnej pracovnej skupiny zloženej z príslušných právnych 
služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie s cieľom preskúmať okrem iného uvedený 
návrh predložený Komisiou.

Preskúmanie návrhu nariadenia Rady, ktorým sa upravuje nariadenie (ES, Euratom) č. 
1150/2000 Rady z 22.mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o 
systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev, na tomto stretnutí vyústilo do spoločnej 
dohody poradnej pracovnej skupiny o tom, že ak má byť dôvodová správa vypracovaná v 
plnom súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode, 
takýto dokument mal uviesť dôvody pre každú navrhnutú podstatnú zmenu a doplnenie, ako 
sa uvádza v bode 6 písm. a) bode ii) tejto dohody, a presne uviesť, ktoré ustanovenia 
predošlého aktu zostávajú v návrhu nezmenené, ako sa uvádza v bode 6 písm. a) bode iii) 
tejto dohody. 

Po preskúmaní návrhu pracovná skupina dospela k jednomyseľnému záveru, že návrh 
neobsahuje nijaké dôležité zmeny ani doplnenia okrem tých, ktoré sa už v ňom vyznačili. 
Konzultačná pracovná skupina taktiež konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených 
ustanovení predchádzajúceho aktu spolu s podstatnými zmenami a doplneniami, predmetom 
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návrhu je priama kodifikácia existujúceho právneho aktu bez zmeny jeho podstaty.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsult Jurisconsult Generálny riaditeľ


