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Stanovisko č. 8/2015 

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 

č. 2015/323 z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond 

(podľa článku 287 ods. 4, ZFEÚ) 
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DVOR AUDÍTOROV EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 287 ods. 4, 

so zreteľom na vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli 

na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného 

rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s dohodou o partnerstve AKT – EÚ 

a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť 

štyri Zmluvy o fungovaní Európskej únie1

so zreteľom na návrh Komisie nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 2015/323 

z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový 

fond

, a najmä na jej článok 10 ods. 2, 

2

so zreteľom na žiadosť Rady o stanovisko k tomuto návrhu prijatú Dvorom audítorov dňa 

3. novembra 2015, 

, 

PRIJAL TOTO STANOVISKO: 

1. Návrhom nariadenia Rady, ku ktorému bolo vyžiadané stanovisko Dvora audítorov, by sa 

malo objasniť, že osobitné účty, ktoré členské štáty otvorili v mene Komisie na účely 

vkladania príspevkov pre ERF, by mali byť vedené bez akýchkoľvek poplatkov a úrokov až 

pokiaľ sa nepoužijú na platby. 

2. Dvor audítorov nemá žiadne pripomienky k návrhu. 

                                                      

1 Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1. 

2 COM(2015) 463 final. 
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Toto stanovisko prijala komora III, ktorej predsedá Karel PINXTEN, člen Dvora audítorov, 

v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 8. decembra 2015. 

 Za Dvor audítorov 

 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

 predseda 
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