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DECYZJA KOMISJI 

z dnia 14 maja 2019 r. 

ustanawiająca wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków 

finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów 

dotyczących zamówień publicznych  

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych ustanowione w niniejszej decyzji powinny 

dostarczać odpowiednim służbom Komisji wytycznych 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, w szczególności 

z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE
1
, 2014/24/UE

2
 i 2014/25/UE

3
, jak 

określono w niniejszych wytycznych.  

(2) Zgodnie z art. 144 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 101 ust. 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046
4
 Komisja jest zobowiązana do 

stosowania wobec państw członkowskich korekt finansowych w celu wykluczenia 

z finansowania przez Unię wydatków dokonanych z naruszeniem mających zastosowanie 

przepisów, biorąc pod uwagę proporcjonalne wykorzystywanie zasobów administracyjnych. 

Korekty finansowe muszą opierać się na wskazaniu kwot wypłaconych nienależnie i na ich 

skutkach finansowych dla budżetu. Jeżeli kwot tych nie można dokładnie ustalić, Komisja może 

zastosować korekty ekstrapolowane lub ryczałtowe zgodnie z przepisami sektorowymi. 

Podejmując decyzję w sprawie kwoty korekty finansowej, Komisja musi uwzględnić charakter 

i wagę naruszenia mających zastosowanie przepisów oraz skutki finansowe dla budżetu, także 

w przypadku uchybień w systemach zarządzania i kontroli.  

                                                 
1
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji 

(Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1). 

2
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65). 

3
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień 

przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca 

dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).  

4
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad 

finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) 

nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i 

(UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. 

L 193 z 30.7.2018, s. 1). 
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(3) Niniejsze wytyczne powinny mieć zastosowanie do wszystkich funduszy objętych 

zarządzaniem dzielonym.  

(4) Niniejsze wytyczne odzwierciedlają doświadczenia nabyte w trakcie stosowania poprzednich 

wytycznych dotyczących korekt finansowych w przypadku niezgodności z przepisami 

dotyczącymi zamówień publicznych, które to wytyczne przyjęto decyzją Komisji z dnia 19 

grudnia 2013 r.
5
, i dostarczają wyjaśnień w kwestii poziomu korekt, które mają być stosowane 

zgodnie z zasadą proporcjonalności i dyrektywami 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE. 

W stosownych przypadkach niniejsze wytyczne powinny również mieć zastosowanie do 

zamówień udzielonych zgodnie z dyrektywą 2009/81/WE
6
. 

(5) Te wytyczne powinny mieć zastosowanie do procedur korekt finansowych wszczętych po dniu 

przyjęcia niniejszej decyzji.  

(6) Komisja powinna stosować niniejsze wytyczne w celu zapewnienia równego traktowania 

państw członkowskich, przejrzystości i przestrzegania zasady proporcjonalności przy 

stosowaniu korekt finansowych w stosunku do wydatków finansowanych przez Unię, 

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 przypadku 

nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych. 

Artykuł 2 

Komisja będzie stosowała przedmiotowe wytyczne do procedur korekt finansowych wszczętych po 

dniu przyjęcia niniejszej decyzji.  

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2019 r. 

 W imieniu Komisji  

 Corina CREŢU 

 Członek Komisji 

 

                                                 
5
 C(2013) 9527 final. 

6
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur 

udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76). 


