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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 19.12.2013
kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise
provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení
pravidel pro zadávání veřejných zakázek

EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Cílem těchto pokynů je poskytnout příslušným útvarům Komise vodítko ohledně
zásad, kritérií a měřítek, jež by se měly uplatňovat při finančních opravách
prováděných Komisí, které se týkají výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného
řízení v případě nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek
uvedených v pokynech.

(2)

V souladu s čl. 80 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu
a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném
rozpočtu Unie1, má Komise povinnost: i) činit finanční opravy u členských států s
cílem vyloučit z financování Unií výdaje vynaložené v rozporu s platným právem; ii)
zakládat finanční opravy na zjištění neoprávněně vydaných částek a na finančním
dopadu na rozpočet; pokud tyto částky nelze zjistit přesně, může Komise v souladu s
odvětvovými pravidly provést opravy na základě extrapolace nebo paušální sazby; iii)
při rozhodování o částce finanční opravy přihlížet k povaze a závažnosti porušení
platného práva a k jeho finančnímu dopadu na rozpočet, a to i v případě nedostatků v
řídicích a kontrolních systémech.

(3)

V souladu s články 99 a 100 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července
2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu a Fondu soudržnosti2 může Komise provést finanční opravy zrušením
celého příspěvku Unie na operační program nebo jeho části. Podobná ustanovení se
vyskytují v dalších odvětvových pravidlech, konkrétně v článcích 97 a 98 nařízení
Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o obecných ustanoveních o
Evropském rybářském fondu3, v článku 44 rozhodnutí Rady 2007/435/ES ze dne 25.
června 2007 o zřízení Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí
na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení
migračních toků4, v článku 46 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.
573/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského uprchlického fondu na
období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních
toků5, v článku 48 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne
23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako
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součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků6, v článku 46
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES o zřízení Evropského
návratového fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu
Solidarita a řízení migračních toků7 a v článku 31 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze
dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky8.
Pokud jde o Fond solidarity Evropské unie, čl. 80 odst. 4 nařízení (EU, Euratom)
č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví
finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie9, se rovněž uplatní, a to v souladu s čl. 5
odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se fond
zřizuje10.
(4)

Tyto pokyny se použijí na všechny fondy v rámci sdíleného řízení zahrnuté
ve víceletém finančním rámci na období 2014–2020, včetně těch, které nejsou
pokračováním stávajících fondů, jako je nástroj pro finanční podporu policejní
spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí
v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost.

(5)

Tyto pokyny jsou aktualizací pokynů pro finanční opravy v případě nedodržení
pravidel pro zadávání veřejných zakázek v rámci programových období 2000–2006
a 2007–201311. Tyto aktualizované pokyny vycházejí ze zkušeností s uplatňováním
předcházejících pokynů a jejich účelem je podat vysvětlení o výši oprav, které se mají
uplatnit v souladu se zásadou proporcionality a s ohledem na judikaturu Soudního
dvora Evropské unie. Tyto pokyny rovněž přispívají k plnění doporučení Evropského
parlamentu k absolutoriu z roku 2010 harmonizovat zacházení s chybami při zadávání
veřejných zakázek v těchto oblastech politik: zemědělství a přírodní zdroje,
soudržnost, energetika a doprava, a podporovat širší harmonizaci postupů Evropského
účetního dvora a Komise pro kvantifikaci nesrovnalostí při zadávání veřejných
zakázek.

(6)

Těmito pokyny by se měly řídit útvary Komise, aby při uplatňování finančních oprav u
výdajů financovaných Unií zajistily stejné zacházení mezi členskými státy,
transparentnost a proporcionalitu. Účelem finančních oprav je napravit stav tak, aby
všechny výdaje přihlášené k financování Unií byly zákonné a správné, v souladu
s právními předpisy členských států a Unie,
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ROZHODLA TAKTO:
Článek 1
Příloha tohoto rozhodnutí obsahuje pokyny ke stanovení finančních oprav, které se uplatní na
výdaje financované Unií v rámci sdíleného řízení v programových obdobích 2007–2013
a 2014–2020 v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Článek 2
Pokyny stanovené v příloze nahrazují pokyny pro finanční opravy v případě nedodržení
pravidel pro zadávání veřejných zakázek v programových obdobích 2000–2006 a 2007–2013,
jak je uvedeno výše v 5. bodě odůvodnění.
Pokyny stanovené v příloze uplatní Komise při provádění finančních oprav, které se týkají
nesrovnalostí zjištěných po dni přijetí tohoto rozhodnutí.
V Bruselu dne 19.12.2013.

Za Komisi
Johannes HAHN
člen Komise
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