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Становище № 8/2015 

относно предложение за Регламент на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕС) 2015/323 от 2 март 2015 г. 

относно Финансовия регламент, приложим за 11-ия 

Европейски фонд за развитие 

(съгласно член 287, параграф 4 от ДФЕС) 
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СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 287, параграф 4 от него, 

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата 

на държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно 

финансирането на помощ от Европейския съюз по линия на многогодишната 

финансова рамка за периода 2014—2020 г. в съответствие със споразумението за 

партньорство между АКТБ- и ЕС и относно разпределянето на финансовото 

подпомагане за отвъдморските страни и територии, за които се прилага Част четвърта 

от Договора за функционирането на Европейския съюз1

като взе предвид предложението на Комисията относно Регламент на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕС) 2015/323 от 2 март 2015 г. относно Финансовия 

регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие

, и по-специално член 10, 

параграф 2 от него, 

2

като взе предвид искането на Съвета за становище относно горепосоченото 

предложение, получено от Сметната палата на 3 ноември 2015 г., 

, 

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ: 

1. Предложението за Регламент на Съвета, по което е поискано становище от 

Сметната палата, има за цел уточни, че по специалните сметки, открити от държавите 

членки на името на Комисията с цел депозиране на вноските за ЕФР, докато станат 

необходими за извършване на плащания, не трябва да бъдат начислявани никакви 

такси и лихви. 

2. Сметната палата няма бележки по представеното предложение. 

                                                      

1 ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1. 

2 COM(2015) 463 окончателен. 
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Настоящото становище беше прието от Одитен състав III с ръководител Karel PINXTEN — 

член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 8 декември 2015 г. 

 За Сметната палата 

 

 

 Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Председател 
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