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ROZHODNUTIE KOMISIE
z 19. 12. 2013
o stanovení a schválení usmernení o určení finančných opráv, ktoré má Komisia
uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia
pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania

EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
keďže:
(1)

Účelom týchto usmernení je poskytnúť príslušným útvarom Komisie usmernenie
o zásadách, kritériách a tarifách, ktoré je potrebné uplatňovať na finančné opravy
uskutočnené Komisiou v súvislosti s výdavkami financovanými Úniou v rámci
zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní príslušných pravidiel verejného obstarávania,
ako sa uvádza v usmerneniach.

(2)

V súlade s článkom 80 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ,
Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie1, je Komisia povinná: i) uplatňovať finančné
opravy vo vzťahu k členským štátom s cieľom vylúčiť z financovania Únie výdavky
vzniknuté v rozpore s platným právom; ii) zakladať svoje finančné opravy
na zisťovaní neoprávnene vynaložených súm a finančných dôsledkov pre rozpočet,
pričom ak sa tieto sumy nedajú presne zistiť, Komisia môže uplatniť extrapolované
alebo paušálne opravy v súlade s predpismi platnými v jednotlivých odvetviach; iii)
pri rozhodovaní o výške finančnej opravy zohľadniť povahu a závažnosť porušenia
platného zákona a finančných dôsledkov pre rozpočet vrátane prípadov nedostatkov
v systémoch riadenia a kontroly.

(3)

V súlade s článkami 99 a 100 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006,
ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde2, môže Komisia uskutočniť
finančné opravy zrušením celého príspevku Únie na operačný program alebo jeho
časti. Podobné ustanovenia existujú aj v ďalších predpisoch platných v jednotlivých
odvetviach, konkrétne v článkoch 97 a 98 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006
z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo3, článku 44 rozhodnutia
Rady 2007/435/ES z 25. júna 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu
štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov4, článku 46
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým
sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov (EFU III) na obdobie rokov 2008 až 2013
ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov5, článku 48
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rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým
sa zriaďuje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov6, článku 46
rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým
sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov7, a článku 31
nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky8. Článok 80 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách,
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie9, sa vzťahuje aj na Fond solidarity
Európskej únie v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2012/2002
z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje tento fond10.
(4)

Tieto usmernenia sa budú uplatňovať na všetky fondy v rámci zdieľaného
hospodárenia, ktoré sú súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020,
a to vrátane tých, ktoré nie sú pokračovaním existujúcich fondov, ako je napríklad
nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej
činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia v rámci Fondu pre vnútornú
bezpečnosť.

(5)

Tieto usmernenia sú aktualizáciou usmernení o finančných opravách pri nedodržaní
pravidiel verejného obstarávania na programové obdobia rokov 2000 – 2006 a 2007 –
201311. Tieto aktualizované usmernenia odzrkadľujú skúsenosti získané pri
uplatňovaní predchádzajúcich usmernení a ich cieľom je objasniť úroveň opráv, ktoré
sa majú uplatňovať v súlade so zásadou proporcionality a s ohľadom na judikatúru
Súdneho dvora Európskej únie. Tieto usmernenia tiež prispievajú k vykonaniu
odporúčania Európskeho parlamentu v súvislosti s udelením absolutória v roku 2010,
ktoré sa týka harmonizácie riešenia chýb vo verejnom obstarávaní v týchto oblastiach
politík: poľnohospodárstvo a prírodné zdroje, súdržnosť, energetika a doprava, ako aj
podpory väčšej harmonizácie kvantifikácie nezrovnalostí vo verejnom obstarávaní zo
strany Európskeho dvora audítorov a Komisie.

(6)

Tieto usmernenia by Komisia mala používať na zabezpečenie rovnakého
zaobchádzania vo vzťahu k jednotlivým členským štátom, zabezpečenie
transparentnosti a proporcionality pri uplatňovaní finančných opráv v súvislosti
s výdavkami financovanými Úniou. Účelom finančných opráv je znovu dosiahnuť
stav, keď sú všetky výdavky vykázané na financovanie Úniou zákonné a správne
v súlade s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami Únie,
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Pozri dokument COCOF 07/0037/03-SK z 29.11.2007 týkajúci sa Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu, dokument EFFC/24/2008 z 1.4.2008
týkajúci sa Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a dokument SOLID/2011/31 REV z. 11.1.2012
obsahujúci usmernenia o finančných opravách, ktoré sa majú uplatniť na nezrovnalosti pri uplatňovaní
právnych predpisov Únie o verejnom obstarávaní na zákazky spolufinancované zo štyroch fondov
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov v programovom období rokov 2007 –
2013.
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ROZHODLA TAKTO:
Článok 1
Týmto rozhodnutím sa v prílohe stanovujú usmernenia o určení finančných opráv, ktoré má
Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia
v programových obdobiach rokov 2007 – 20013 a 2014 – 2020 pri nedodržaní pravidiel
verejného obstarávania.
Článok 2
Usmerneniami stanovenými v prílohe sa nahrádzajú usmernenia o finančných opravách
pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania na programové obdobia rokov 2000 – 2006
a 2007 – 2013, ako sa uvádza v odôvodnení 5.
Usmernenia stanovené v prílohe bude Komisia uplatňovať na finančné opravy, ktoré sa týkajú
nezrovnalostí zistených po dátume prijatia tohto rozhodnutia.
V Bruseli 19. 12. 2013

Za Komisiu
Johannes HAHN
člen Komisie
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