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KOMISIJOS SPRENDIMAS 

2013 12 19 

kuriuo išdėstomos ir patvirtinamos finansinių pataisų, susijusių su išlaidomis, Sąjungos 
finansuotomis pagal pasidalijamąjį valdymą, kurias dėl viešojo pirkimo taisyklių 

nesilaikymo turi atlikti Komisija, nustatymo gairės  

EUROPOS KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 

kadangi: 

(1) šių gairių tikslas – pateikti rekomendacijas atitinkamoms Komisijos tarnyboms dėl 
principų, kriterijų ir normų, kurios turėtų būti taikomos finansinėms pataisoms, 
susijusioms su išlaidomis, Sąjungos finansuotomis pagal pasidalijamąjį valdymą, 
kurias Komisija atlieka, kai nesilaikoma viešojo pirkimo taisyklių, kaip nurodyta 
gairėse;  

(2) atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių1 80 straipsnio 4 dalį, Komisija: i) ištaiso valstybių narių finansines klaidas, 
kad Sąjungos lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, patirtos pažeidžiant taikomus 
teisės aktus; ii) savo finansinių klaidų ištaisymą grindžia netinkamai išleistų sumų 
nustatymu ir finansiniu poveikiu biudžetui, o jei tokios sumos negali būti tiksliai 
nustatytos, Komisija gali atlikti ekstrapoliuotą ar fiksuotosios normos pataisą pagal 
konkretiems sektoriams taikomas taisykles; iii) nustatydama finansinės pataisos sumą, 
atsižvelgia į taikomų teisės aktų pažeidimo pobūdį ir sunkumą, jo finansinį poveikį 
biudžetui, taip pat valdymo ir kontrolės sistemų trūkumų atvejus.  

(3) pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo2, 99 ir 100 straipsnius, Komisija gali atlikti finansines pataisas, 
panaikindama visą Sąjungos įnašą į veiksmų programą arba jo dalį. Panašios nuostatos 
galioja pagal kitas sektoriams taikomas taisykles, būtent 2006 m. liepos 27 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo3 97 ir 98 straipsnius, 
2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimo 2007/435/EB dėl Europos fondo trečiųjų 
šalių piliečių integracijai 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos 
srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo4 44 straipsnį, 2007 m. gegužės 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių 
fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo 
bendrąją programą įsteigimo5 46 straipsnį, 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimo Nr. 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007–2013 m. 
laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą 

                                                 
1 OL L 298, 2012 10 26, p. 1–96. 
2 OL L 210, 2006 7 31, p. 25–78. 
3 OL L 223, 2006 8 15, p. 1–44. 
4 OL L 168, 2007 6 28, p. 18–36. 
5 OL L 144, 2007 6 6, p. 1–21. 
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įsteigimo6 48 straipsnį, 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo Nr. 575/2007/EB dėl Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. laikotarpiui 
pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo7 46 
straipsnį ir 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl 
bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo8 31 straipsnį. Europos Sąjungos 
solidarumo fondui taip pat taikoma 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui 
taikomų finansinių taisyklių9 80 straipsnio 4 dalis, pagal 2002 m. lapkričio 11 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2012/2002, kuriuo įsteigiamas fondas10, 5 straipsnio 3 
dalį;  

(4) šios gairės bus taikomos visiems pasidalijamojo valdymo fondams, įtrauktiems į 
2014–2020 m. daugiametę finansinę programą, įskaitant tuos, kurie nėra esamų fondų 
tęsinys, kaip antai policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su 
juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė, priklausanti Vidaus saugumo 
fondui; 

(5) šiomis gairėmis atnaujinamos finansinių pataisų dėl viešojo pirkimo taisyklių 
nesilaikymo 2000–2006 m. ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpių gairės11. Šiose 
atnaujintose gairėse atsižvelgiama į patirtį, įgytą taikant ankstesnes gaires ir siekiama 
išsamiau paaiškinti, kokio dydžio pataisas taikyti, laikantis proporcingumo principo ir 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką. Šiomis gairėmis taip 
pat padedama laikytis Europos Parlamento 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
rekomendacijos – viešojo pirkimo klaidų taisymą suderinti šiose politikos srityse: 
žemės ūkio ir gamtos išteklių, sanglaudos, energetikos ir transporto, taip pat siekti 
labiau suderinti Europos Audito Rūmų ir Komisijos viešojo pirkimo pažeidimų 
kiekybinį vertinimą;  

(6) gairėmis turėtų naudotis Komisijos tarnybos, kad užtikrintų vienodas sąlygas 
valstybėms narėms, skaidrumą ir proporcingumą, atlikdamos finansines pataisas, 
susijusias su Sąjungos finansuojamomis išlaidomis. Finansinių pataisų tikslas – atkurti 
padėtį, kai visos Sąjungos finansavimui gauti deklaruotos išlaidos, yra teisėtos ir 
tvarkingos, pagal taikomas nacionalines ir Sąjungos taisykles, 

                                                 
6 OL L 144, 2007 6 6, p. 22–44. 
7 OL L 144, 2007 6 6, p. 45–65. 
8 OL L 209, 2005 8 11, p. 1–25. 
9 OL L 298, 2012 10 26, p. 1–96. 
10 OL L 311, 2002 11 14, p. 3–8. 
11 2007 m. lapkričio 29 d. dokumentas Nr. COCOF 07/0037/03-EN, taikomas Europos regioninės plėtros 
fondui, Sanglaudos fondui ir Europos socialiniam fondui; 2008 m. balandžio 1 d. dokumentas 
Nr. EFFC/24/2008, taikomas Europos žuvininkystės fondui; ir 2012 m. sausio 11 d. dokumentas SOLID/2011/31 
REV, t. y. gairės, susijusios su finansinėmis pataisomis, kurios turi būti atliekamos, kai yra pažeidimų taikant 
Sąjungos viešojo pirkimo taisykles sutartims, bendrai finansuojamoms iš keturių bendrosios programos 
„Solidarumas ir migracijos srautų valdymas“ fondų 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. 
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NUSPRENDĖ:  

1 straipsnis 
Šio sprendimo priede išdėstytos finansinių pataisų, susijusių su išlaidomis, Sąjungos 
finansuotomis pagal pasidalijamąjį valdymą 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiais, kurias reikia atlikti dėl viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo, nustatymo gairės. 

2 straipsnis 
Priede pateiktomis gairėmis pakeičiamos gairės, susijusios su finansinėmis pataisomis dėl 
viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo 2000–2006 m. ir 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiais, kaip nurodyta 5 konstatuojamojoje dalyje. 

Priede pateiktas gaires Komisija taiko atlikdama finansines pataisas, susijusias su 
pažeidimais, nustatytais po šio sprendimo priėmimo dienos.  

Priimta Briuselyje, 2013 12 19 

 Komisijos vardu  
 Johannes HAHN 
 Komisijos narys 


