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2019 m. gegužės 14 d.
kuriuo nustatomos su Sąjungos finansuotomis išlaidomis susijusių finansinių pataisų,
kurias reikia atlikti dėl taikytinų viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo, nustatymo
gairės
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EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
kadangi:
(1)

šios finansinių pataisų nustatymo gairės, kurios yra išdėstytos šiame sprendime, atitinkamoms
Komisijos tarnyboms turėtų numatyti rekomendacijas dėl principų, kriterijų ir normų, kurios
turėtų būti taikomos finansinėms pataisoms, susijusioms su išlaidomis, Sąjungos finansuotomis
pagal pasidalijamojo valdymo principą, kurias Komisija atlieka, kai nesilaikoma taikytinų
viešųjų pirkimų taisyklių, pirmiausia – šiose gairėse konkrečiai nurodytų Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvų 2014/23/ES1, 2014/24/ES2 ir 2014/25/ES3;

(2)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 144 straipsnį ir
Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 101 straipsnio 8 dalį4 Komisija, atsižvelgdama į
proporcingą administracinių išteklių naudojimą, turi taikyti finansines pataisas valstybėms
narėms, kad Sąjungos lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, patirtos pažeidžiant taikytinus
teisės aktus. Finansinės pataisos turi būti grindžiamos nustatytomis nepagrįstai išleistomis
sumomis ir finansiniu poveikiu biudžetui. Jei tokios sumos negali būti tiksliai nustatytos,
Komisija gali taikyti ekstrapoliuotąsias ar fiksuoto dydžio pataisas pagal konkretiems
sektoriams skirtas taisykles. Galiausiai Komisija, priimdama sprendimą dėl finansinės pataisos
sumos, turi atsižvelgti į taikytinų teisės aktų pažeidimo pobūdį ir sunkumą bei finansinį poveikį
biudžetui, įskaitant valdymo ir kontrolės sistemų trūkumus;

(3)

šios gairės turėtų būti taikomos visiems pasidalijamojo valdymo fondams;

(4)

šiose gairėse atsižvelgiama į patirtį, įgytą taikant ankstesnes 2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos
sprendimu priimtas gaires dėl finansinių pataisų, atliktinų dėl viešųjų pirkimų taisyklių
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2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo
(OL L 94, 2014 3 28, p. 1).
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2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama
Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).
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2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens,
energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).
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2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam
biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013,
(ES) Nr. 1303/2013,
(ES) Nr. 1304/2013,
(ES) Nr. 1309/2013,
(ES) Nr. 1316/2013,
(ES) Nr. 223/2014,
(ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012
(OL L 193, 2018 7 30, p. 1).
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nesilaikymo5, ir paaiškinama, kokio dydžio pataisos turi būti taikomos laikantis proporcingumo
principo ir direktyvų 2014/23/ES, 2014/24/ES bei 2014/25/ES. Prireikus šios gairės taip pat
turėtų būti taikomos sutartims, skiriamoms pagal Direktyvą 2009/81/EB6;
(5)

šios gairės turėtų būti taikomos po šio sprendimo priėmimo datos pradėtoms finansinių pataisų
procedūroms;

(6)

šiomis gairėmis Komisija turėtų naudotis, kad užtikrintų vienodas sąlygas valstybėms narėms,
skaidrumą ir proporcingumą, atlikdama su Sąjungos finansuotomis išlaidomis susijusias
finansines pataisas,

NUSPRENDĖ:
1 straipsnis
Šiuo sprendimu nustatomos priede išdėstytos finansinių pataisų, susijusių su išlaidomis, finansuotomis
Sąjungos pagal pasidalijamojo valdymo principą, kurias reikia atlikti dėl viešųjų pirkimų taisyklių
nesilaikymo, nustatymo gairės.

2 straipsnis
Komisija šias gaires taiko po šio sprendimo priėmimo datos pradėtoms finansinių pataisų procedūroms.
Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 14 d.

Komisijos vardu
Corina CREŢU
Komisijos narė
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C(2013) 9527 final.

6

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam
tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos
derinimo (OL L 216, 2009 8 20, p. 76).
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