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Mišljenje br. 8/2015 

o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 

br. 2015/323 od 2. ožujka 2015. o financijskoj uredbi koja 

se primjenjuje na 11. europski razvojni fond 

(u skladu s člankom 287. stavkom 4. UFEU-a) 
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REVIZORSKI SUD EUROPSKE UNIJE, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 287. 

stavak 4., 

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske 

unije koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju pomoći Europske unije na temelju 

višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o 

partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje 

se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije1

uzimajući u obzir Komisijin prijedlog o Uredbi Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 2015/323 od 

2. ožujka 2015. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond

, a posebno njegov 

članak 10. stavak 2., 

2

uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za dostavu mišljenja o gore navedenom prijedlogu koji je Sud 

zaprimio 3. studenoga 2015., 

, 

DONIO JE SLJEDEĆE MIŠLJENJE: 

1. Svrha je prijedloga Uredbe Vijeća o kojem je zatraženo mišljenje Revizorskog suda 

pojasniti da se posebni računi koje su države članice otvorile u ime Komisije radi polaganja 

doprinosa ERF-u trebaju voditi bez naknada i kamata dok ne budu upotrijebljeni za plaćanja. 

2. Sud nema nikakvih primjedbi na navedeni prijedlog. 

                                                      

1 SL L 210, 6.8.2013., str. 1. 

2 COM(2015) 463 final. 
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Ovo je mišljenje usvojilo III. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Revizorskog suda 

g. Karel PINXTEN, na sastanku održanom u Luxembourgu 8. prosinca 2015. 

 Za Revizorski sud 

 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Predsjednik 
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