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ИЗМЕНЕНИЕ 001-001 
внесено от Комисия по бюджети

Доклад
Жузе Мануел Фернандеш, Валери Айе A9-0049/2021
Събиране на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност

Предложение за регламент (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

_____________________________________________________________

Изменение 1
Проект на регламент

Член 1 – параграф 8 – точка 8
Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89
Член 9 

Проект на Съвета Изменение

„Член 9 „Член 9

1. Всякакви корекции в 
декларациите, посочени в член 7, 
параграф 1, за предходната финансова 
година, по каквато и да е причина, се 
правят по споразумение между 
Комисията и съответната държава 
членка.

1. Всякакви корекции в 
декларациите, посочени в член 7, 
параграф 1, за предходната финансова 
година, по каквато и да е причина, се 
правят по споразумение между 
Комисията и съответната държава 
членка.

Ако държавата членка и Комисията не 
се споразумеят за корекция, Комисията 
информира съответната държава членка 
с писмо за необходимата корекция. Това 
писмо представлява „мерки“ по смисъла 
на член 12, параграф 2, буква в) от 
Регламент № 609/2014 на Съвета.

Ако държавата членка и Комисията не 
се споразумеят за корекция, Комисията 
информира съответната държава членка 
с писмо за необходимата корекция. Това 
писмо представлява „мерки“ по смисъла 
на член 12, параграф 2, буква в) от 
Регламент № 609/2014 на Съвета.

2. Съответната държава членка 
може да поиска от Комисията да 
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преразгледа корекцията, съобщена в 
съответствие с параграф 1, втора 
алинея, в срок от два месеца от 
датата на получаване на писмото, 
посочено в параграф 1, втора алинея. 
Тази процедура по преразглеждане 
приключва с решение на Комисията, 
което се приема от Комисията най-
късно три месеца след датата на 
получаване на искането на 
държавата членка.
Когато в решението на Комисията се 
преразглеждат сумите, 
съответстващи изцяло или частично 
на корекцията, държавата членка 
предоставя съответната сума. Нито 
искането на държавата членка за 
преразглеждане на корекцията, нито 
искът за отмяна на решението на 
Комисията, не засягат задължението 
на държавата членка да предостави 
сумата, съответстваща на 
корекцията.
Всички корекции се инкорпорирани в 
агрегирани декларации, които 
изменят предходните декларации за 
въпросната финансова година.
3. Комисията приема актове за 
изпълнение, в които допълнително се 
уточняват процедурните условия за 
процедурата за преразглеждане, 
посочена в параграф 2. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 13, 
параграф 3. Приемането на тези 
актове за изпълнение не засяга 
прилагането на процедурата за 
преразглеждане, посочена в 
параграф 2.
4. След 31 юли на четвъртата година, 
следваща въпросната финансова година, 
в декларациите, посочени в член 7, 
параграф 1, не се внасят никакви 
допълнителни корекции, освен ако тези 
корекции не засягат въпроси, 
предварително нотифицирани от 
Комисията или съответната държава 

2. След 31 юли на четвъртата година, 
следваща въпросната финансова година, 
в декларациите, посочени в член 7, 
параграф 1, не се внасят никакви 
допълнителни корекции, освен ако тези 
корекции не засягат въпроси, 
предварително нотифицирани от 
Комисията или съответната държава 
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членка.“ членка.“


