
OPINIA NR 8/2006

na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej

(przedstawiona na mocy art. 248 ust. 4 akapit drugi, WE)

(2007/C 8/02)

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37, 248, 279 oraz 308,

uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (1)
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2040/2000 (2)
w sprawie dyscypliny budżetowej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ OPINIĘ:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2040/2000 z dnia 26 wrześ-
nia 2000 r. w sprawie dyscypliny budżetowej ustanawia
przepisy służące zapewnieniu właściwego zarządzania wy-
datkami Wspólnoty w okresie 2000–2006.

2. W odniesieniu do okresu 2007–2013 zastosowanie ma po-
rozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny
budżetowej i należytego zarządzania finansami, zawarte
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją (3).

Trybunał wskazuje na fakt, że nie ma on okazji do zgłasza-
nia swoich uwag w sprawach dotyczących dyscypliny bu-
dżetowej i należytego zarządzania finansami, jeżeli są one re-
gulowane na mocy porozumień międzyinstytucjonalnych,
a nie rozporządzeń Rady.

3. Trybunał zgadza się, że w związku z nowym porozumie-
niem międzyinstytucjonalnym poprzednie rozporządzenie
(WE) nr 2040/2000 z dniem 1 stycznia 2007 r. przestanie
być aktualne i powinno zostać uchylone, aby umożliwić peł-
ne zastosowanie od tej daty nowego porozumienia
międzyinstytucjonalnego.

4. W swoim wniosku w sprawie uchylenia rozporządzenia
(WE) nr 2040/2000 Komisja wskazuje, że przepisy szczegól-
ne nie są już potrzebne. W tym kontekście Trybunał odno-
towuje, że proponowany mechanizm rezerw dla Funduszu
Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych (4) nie został jesz-
cze oparty na nowej podstawie prawnej.

Niniejsza opinia została przyjęta przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedze-
niu w dniu 6 grudnia 2006 roku.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego
Hubert WEBER
Prezes

(1) COM(2006) 448 wersja ostateczna z dnia 9 sierpnia 2006 r.
(2) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 27.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

(4) Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz
Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (COM(2005) 130 wersja os-
tateczna z 5.4.2005).
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