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1. Eelnenud eelarveaastate mis tahes 
korrigeerimised tehakse artikli 7 lõikes 1 
osutatud aruannetesse komisjoni ja 
asjaomase liikmesriigi vahelise kokkuleppe 
alusel.
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Kui liikmesriik ja komisjon korrigeerimise 
suhtes kokkulepet ei saavuta, teavitab 
komisjon asjaomast liikmesriiki vajalikust 
korrigeerimisest kirja teel. Selline kiri 
kujutab endast „meetmeid“, millele on 
osutatud nõukogu määruse 609/2014 
artikli 12 lõike 2 punktis c.
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2. Asjaomane liikmesriik võib kahe 
kuu jooksul alates lõike 1 teises lõigus 
osutatud kirja kättesaamisest paluda 
komisjonil vaadata lõike 1 teise lõigu 
kohaselt teatatud korrigeerimine läbi. 
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Läbivaatamine toimub komisjoni otsuse 
alusel, mille ta võtab vastu hiljemalt kolm 
kuud pärast liikmesriigi taotluse 
kättesaamise kuupäeva.
Kui komisjoni otsusega vaadatakse 
korrigeerimisele osaliselt või täielikult 
vastavad summad läbi, teeb liikmesriik 
vastava summa kättesaadavaks. 
Liikmesriigi taotlus korrigeerimise 
läbivaatamiseks ega komisjoni otsuse 
tühistamise hagi ei mõjuta liikmesriigi 
kohustust korrigeerimisele vastav summa 
kättesaadavaks teha.
Kõik parandused kantakse 
koondaruannetesse, mis muudavad 
asjaomaste eelarveaastate varasemaid 
aruandeid.
3. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, millega sätestatakse 
lõikes 2 osutatud läbivaatamise 
üksikasjalikum menetluskord. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 13 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Rakendusaktide 
vastuvõtmine ei piira lõikes 2 osutatud 
läbivaatamismenetluse kohaldamist.
4. Artikli 7 lõikes 1 osutatud 
aruannetesse ei tehta pärast asjaomasele 
eelarveaastale järgneva neljanda aasta 
31. juulit enam ühtki korrigeerimist, välja 
arvatud juhul, kui need puudutavad punkte, 
millest komisjon või asjaomane liikmesriik 
on eelnevalt teatanud.“
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