KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 19.12.2013 r.
C(2013) 9527 final

DECYZJA KOMISJI
z dnia 19.12.2013 r.
w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt
finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych
przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów
dotyczących zamówień publicznych

PL

PL

DECYZJA KOMISJI
z dnia 19.12.2013 r.
w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt
finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych
przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów
dotyczących zamówień publicznych

KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Celem niniejszych wytycznych jest dostarczenie odpowiednim służbom Komisji
wskazówek dotyczących zasad, kryteriów oraz stawek korekt finansowych
stosowanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w
ramach zarządzania dzielonego, w przypadku niezgodności z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, jak określono w wytycznych.

(2)

Zgodnie z art. 80 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE,
Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych
mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii1, Komisja jest zobowiązana: (i)
stosować wobec państw członkowskich korekty finansowe w celu wykluczenia z
finansowania przez Unię wydatków dokonanych z naruszeniem mających
zastosowanie przepisów; (ii) opierać korekty finansowe na wskazaniu kwot
wypłaconych nienależnie i na ich skutkach finansowych dla budżetu, a jeżeli kwot
tych nie można dokładnie ustalić, Komisja może zastosować ekstrapolację korekty lub
korekty ryczałtowe zgodnie z przepisami sektorowymi; (iii) podejmując decyzję w
sprawie kwoty korekty finansowej, uwzględnić charakter i wagę naruszenia mających
zastosowanie przepisów oraz skutki finansowe dla budżetu, także w przypadku
uchybień w systemach zarządzania i kontroli.

(3)

Zgodnie z art. 99 i 100 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006
r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności2,
Komisja może dokonywać korekt finansowych w drodze anulowania całości lub
części wkładu Unii na rzecz programu operacyjnego. Podobne przepisy stosowane są
w ramach innych uregulowań sektorowych, mianowicie art. 97 i 98 rozporządzenia
Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rybackiego3, art. 44 decyzji Rady 2007/435/WE z
dnia 25 lipca 2007 r. ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli
Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i
zarządzanie przepływami migracyjnymi”4, art. 46 decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającej Europejski Fundusz na
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rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i
zarządzanie przepływami migracyjnymi”5, art. 48 decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającej Fundusz Granic
Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i
zarządzanie przepływami migracyjnymi”6, art. 46 decyzji nr 575/2007/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającej Europejski Fundusz
Powrotów Imigrantów na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność
i zarządzanie przepływami migracyjnymi”7 i art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr
1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki
rolnej8. Jeśli chodzi o Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, zastosowanie ma
również art. 80 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom)
nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w
sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii9,
zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada
2002 r. ustanawiającym Fundusz10.
(4)

Wytyczne te będą mieć zastosowanie do wszystkich funduszy w ramach zarządzania
dzielonego objętych wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020, w tym
tych, które nie stanowią kontynuacji istniejących funduszy, takich jak instrument
finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania przestępczości i
jej zwalczania oraz zarządzania kryzysowego w ramach funduszu bezpieczeństwa
wewnętrznego.

(5)

Niniejsze wytyczne są aktualizacją wytycznych w sprawie korekt finansowych w
przypadku nieprzestrzegania zasad zamówień publicznych w okresach programowania
2000-2006 oraz 2007-201311. Te zaktualizowane wytyczne odzwierciedlają
doświadczenia nabyte w trakcie stosowania poprzednich wytycznych i mają na celu
dostarczenie wyjaśnień dotyczących poziomu korekt, które mają być stosowane
zgodnie z zasadą proporcjonalności oraz z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wytyczne te przyczyniają się również do
realizacji zalecenia przedstawionego w kwestii absolutorium za rok 2010, w którym
Parlament Europejski zwrócił uwagę na konieczność ujednolicenia postępowania w
odniesieniu do błędów w dziedzinie zamówień publicznych w przypadku
następujących obszarów polityki: rolnictwo i zasoby naturalne, spójność, energia i
transport, oraz na konieczność wspierania zwiększonej harmonizacji kwantyfikacji
nieprawidłowości w dziedzinie zamówień publicznych dokonywanej przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy i Komisję.

(6)

Wytyczne powinny być stosowane przez służby Komisji, aby zapewnić równe
traktowanie państw członkowskich, przejrzystość i przestrzeganie zasady
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proporcjonalności przy stosowaniu korekt finansowych w stosunku do wydatków
finansowanych przez Unię. Celem korekt finansowych jest przywrócenie sytuacji, gdy
wszystkie wydatki deklarowane do finansowania unijnego są prawidłowe oraz zgodne
z prawem i odpowiednimi zasadami i przepisami krajowymi oraz unijnymi,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
W załączniku do niniejszej decyzji ustanowiono wytyczne dotyczące określania korekt
finansowych stosowanych do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania
dzielonego w odniesieniu do okresów programowania 2007-2013 i 2014-2020 w przypadku
nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.
Artykuł 2
Wytyczne określone w załączniku zastępują wytyczne w sprawie korekt finansowych
stosowanych w przypadku nieprzestrzegania zasad zamówień publicznych w okresach
programowania 2000-2006 i 2007-2013, określone powyżej w motywie 5.
Komisja stosuje wytyczne określone w załączniku przy dokonywaniu korekt finansowych w
związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi po dacie przyjęcia niniejszej decyzji.
Sporządzono w Brukseli, dnia 19.12.2013 r.

W imieniu Komisji
Johannes HAHN
Członek Komisji
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