
PE690.744/ 1

LT

22.3.2021 A9-0049/ 001-001

PAKEITIMAI 001-001 
pateikė Biudžeto komitetas

Pranešimas
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer A9-0049/2021
Nuosavų lėšų, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimas

Pasiūlymas dėl reglamento (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1
Reglamento projektas

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89
9 straipsnis

Tarybos projektas Pakeitimas

„9 straipsnis „9 straipsnis

1. Visi dėl bet kurios priežasties 
atliekami 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
ataskaitų už praėjusius finansinius metus 
taisymai atliekami Komisijos ir 
atitinkamos valstybės narės sutarimu.

1. Visi dėl bet kurios priežasties 
atliekami 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
ataskaitų už praėjusius finansinius metus 
taisymai atliekami Komisijos ir 
atitinkamos valstybės narės sutarimu.

Jei valstybė narė ir Komisija dėl taisymo 
nesusitaria, Komisija atitinkamai valstybei 
narei apie būtiną taisymą praneša laišku. 
Tas laiškas laikomas „priemonėmis“, 
nurodytomis Tarybos reglamento 
Nr. 609/2014 12 straipsnio 2 dalies 
c punkte.

Jei valstybė narė ir Komisija dėl taisymo 
nesusitaria, Komisija atitinkamai valstybei 
narei apie būtiną taisymą praneša laišku. 
Tas laiškas laikomas „priemonėmis“, 
nurodytomis Tarybos reglamento 
Nr. 609/2014 12 straipsnio 2 dalies 
c punkte.

2. Atitinkama valstybė narė per du 
mėnesius nuo 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodyto laiško gavimo dienos gali 
paprašyti Komisijos peržiūrėti taisymą, 
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apie kurį pranešta pagal 1 dalies antrą 
pastraipą. Ši peržiūros procedūra 
užbaigiama Komisijos sprendimu, kurį 
Komisija priima ne vėliau kaip per tris 
mėnesius po valstybės narės prašymo 
gavimo dienos.
Jeigu Komisijos sprendimu peržiūrima 
visa taisymą atitinkanti suma arba jos 
dalis, valstybė narė pateikia atitinkamą 
sumą. Nei valstybės narės prašymas 
peržiūrėti taisymą, nei ieškinys dėl 
Komisijos sprendimo panaikinimo nedaro 
poveikio valstybės narės pareigai pateikti 
taisymą atitinkančią sumą.
Visi taisymai įtraukiami į suvestines 
ataskaitas, kuriomis iš dalies keičiamos 
ankstesnės atitinkamų finansinių metų 
ataskaitos.
3. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais išsamiau nustatoma 
2 dalyje nurodytos peržiūros procedūros 
vykdymo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tų 
įgyvendinimo aktų priėmimu nedaromas 
poveikis 2 dalyje nustatytos peržiūros 
procedūros taikymui.
4. 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
ataskaitos po ketvirtųjų metų, einančių po 
atitinkamų finansinių metų, liepos 31 d., 
daugiau negali būti taisomos, nebent tie 
taisymai yra susiję su klausimais, dėl kurių 
Komisija arba atitinkama valstybė narė 
anksčiau yra pateikusios notifikacijų.“

2. 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
ataskaitos po ketvirtųjų metų, einančių po 
atitinkamų finansinių metų, liepos 31 d., 
daugiau negali būti taisomos, nebent tie 
taisymai yra susiję su klausimais, dėl kurių 
Komisija arba atitinkama valstybė narė 
anksčiau yra pateikusios notifikacijų.“


