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ROZHODNUTIE KOMISIE 

zo 14. mája 2019, 

ktorým sa stanovujú usmernenia o určovaní finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na 

výdavky financované Úniou pri nedodržaní platných pravidiel verejného obstarávania  

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

keďže: 

(1) Usmernenia o určovaní finančných opráv, ako sa stanovujú v tomto rozhodnutí, by mali 

poskytovať usmernenie pre príslušné útvary Komisie o zásadách, kritériách a škálach, ktoré by 

sa mali uplatňovať v súvislosti s finančnými opravami vykonávanými Komisiou, pokiaľ ide 

o výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného riadenia pri nedodržaní platných pravidiel 

verejného obstarávania, najmä smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ
1
, 

2014/24/EÚ
2
 a 2014/25/EÚ

3
, ako sa uvádza v týchto usmerneniach.  

(2) V súlade s článkom 144 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

a článkom 101 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046
4
 sa 

od Komisie vyžaduje, aby uplatňovala finančné opravy vo vzťahu k členským štátom s cieľom 

vylúčiť z financovania Únie výdavky vzniknuté v rozpore s platným právom, s ohľadom na 

primerané využívanie administratívnych zdrojov. Finančné opravy sa musia zakladať na 

identifikácii neoprávnene vynaložených súm a na finančných vplyvoch na rozpočet. Ak sa tieto 

sumy nedajú presne zistiť, Komisia môže uplatniť extrapolované alebo paušálne opravy 

v súlade s predpismi platnými v jednotlivých odvetviach. Na záver, pri rozhodovaní o výške 

finančnej opravy musí Komisia zohľadniť povahu a závažnosť porušenia platného zákona 

a finančné dôsledky pre rozpočet vrátane prípadov nedostatkov v systémoch riadenia a kontroly.  

(3) Tieto usmernenia by sa mali vzťahovať na všetky fondy zdieľaného riadenia.  

(4) Tieto usmernenia odrážajú skúsenosti získané z uplatňovania predchádzajúcich usmernení 

o finančných opravách pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania prijatých na základe 

                                                 
1
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 

28.3.2014, s. 1). 

2
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 

2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65). 

3
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi 

pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 

2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).  

4
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré 

sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 

(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia 

č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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rozhodnutia Komisie z 19. decembra 2013
5
 a objasňujú úroveň opráv, ktoré sa majú uplatňovať 

v súlade so zásadou proporcionality a so smernicami 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ. 

V prípade potreby by sa tieto usmernenia mali vzťahovať aj na zákazky zadávané podľa 

smernice 2009/81/ES
6
. 

(5) Tieto usmernenia by sa mali vzťahovať na postupy finančných opráv, ktoré sa začnú po dátume 

prijatia tohto rozhodnutia.  

(6) Komisia by mala používať tieto usmernenia na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania medzi 

jednotlivými členskými štátmi a na zabezpečenie transparentnosti a proporcionality pri 

uplatňovaní finančných opráv v súvislosti s výdavkami financovanými Úniou, 

ROZHODLA TAKTO:  

Článok 1 

Týmto rozhodnutím sa stanovujú usmernenia, ako sa uvádzajú v prílohe, o určení finančných opráv, 

ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného riadenia v prípade 

nedodržania platných pravidiel verejného obstarávania. 

Článok 2 

Komisia bude uplatňovať tieto usmernenia na postupy finančných opráv, ktoré sa začnú po dátume 

prijatia tohto rozhodnutia.  

V Bruseli 14. 5. 2019 

 Za Komisiu  

 Corina CREŢU 

 členka Komisie 

 

 

                                                 
5
 C(2013) 9527 final. 

6
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých 

zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi 

v oblastiach obrany a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76). 


