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NARIADENIA
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2222
z 1. decembra 2015,
ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014, pokiaľ ide o vyhlásenia o výdavkoch,
overenie súladu a obsah ročných účtovných závierok
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní,
riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES)
č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 36
ods. 6, článok 53 ods. 1 písm. b) a článok 57 ods. 2 písm. b),
keďže:
(1)

V článku 23 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 (2) sa stanovuje, ako sa má vypočítať
príspevok, ktorý má Únia zaplatiť vzhľadom na vykázané výdavky. Malo by sa objasniť, že toto ustanovenie sa
vzťahuje na platby týkajúce sa programov rozvoja vidieka uvedených v článku 6 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (3) a programov rozvoja vidieka uvedených v článku 15 nariadenia Rady
(ES) č. 1698/2005 (4).

(2)

Malo by sa preto objasniť aj to, že pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka uvedené v článku 6 nariadenia (EÚ)
č. 1305/2013, výpočet príspevku Únie by mal vychádzať z miery príspevkov Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) na každé opatrenie, typ operácie s konkrétnou mierou príspevkov EPFRV
a technickú pomoc uvedené v pláne financovania, a že pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka uvedené
v článku 15 nariadenia (ES) č. 1698/2005, výpočet by mal vychádzať z miery príspevkov EPFRV na každú
prioritu uvedenú v pláne financovania.

(3)

V súlade s článkom 70 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005 členské štáty, ktoré využívajú finančnú
pomoc, sa môžu odchyľovať od maximálnych mier spolufinancovania EPFRV uvedených v odsekoch 3, 4 a 5
uvedeného článku. V článku 23 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 je preto potrebné uviesť, ako
vypočítať príspevok Únie, pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka upravené v súlade s článkom 70 ods. 4 písm. c)
nariadenia (ES) č. 1698/2005.

(4)

Okrem toho v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 908/2014 je vhodné spresniť, že pokiaľ ide o programy
rozvoja vidieka uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 1698/2005, priebežné platby sú obmedzené na celkový
príspevok EPFRV na každú prioritu.

(5)

V článku 34 ods. 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 sa stanovuje, že ak je to opodstatnené, Komisia
môže predĺžiť príslušné lehoty uvedené v odsekoch 3 a 4 uvedeného článku. Aj keď článok 34 ods. 5 odkazuje
späť na odseky 3 a 4 uvedeného článku, je tiež vhodné do krížového odkazu v článku 34 ods. 9 zahrnúť
odsek 5, aby bolo jasné, že odsek 9 sa vzťahuje na všetky príslušné lehoty uvedené v článku 34 ods. 3, 4 a 5.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.
(2) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie,
schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347,
20.12.2013, s. 487).
4
( ) Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1). Nariadenie zrušené nariadením (EÚ) č. 1305/2013 s účinnosťou od
1. januára 2014.
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(6)

V článku 34 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 sa stanovujú lehoty počas postupu overenia súladu
a v článku 40 uvedeného nariadenia sa stanovujú lehoty počas zmierovacieho postupu. Skúsenosti získané
v súvislosti s uplatňovaním týchto lehôt ukázali, že je vhodné v rámci výpočtu lehôt nebrať do úvahy mesiac
august, keďže tento mesiac je zvyčajne obdobím letných prázdnin.

(7)

V záujme vyriešenia určitých nepresností by sa mala zmeniť vzorová tabuľka stanovená v prílohe II k vykoná
vaciemu nariadeniu (EÚ) č. 908/2014. Najmä v nových prípadoch nezrovnalostí sa požiadavka hlásiť, či je prípad
zahrnutý v účtovnej knihe dlžníkov, už nepovažuje za potrebnú, keďže všetky nové prípady oznámené v tabuľke
v prílohe II by už mali byť zaznamenané v účtovnej knihe dlžníkov v súlade s článkom 54 ods. 1 nariadenia (EÚ)
č. 1306/2013.

(8)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Nariadenie (EÚ) č. 908/2014 sa mení takto:
1. V článku 23 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:
„1.

Príspevok, ktorý má Únia zaplatiť vzhľadom na oprávnené verejné výdavky, sa vypočíta takto:

a) pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 1698/2005: za každé referenčné
obdobie uvedené v článku 22 ods. 2 tohto nariadenia na základe miery príspevkov EPFRV na každú prioritu
podľa plánu financovania v účinnosti v prvý deň uvedeného obdobia;
b) pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka uvedené v článku 6 nariadenia Rady (EÚ) č. 1305/2013: za každé
referenčné obdobie uvedené v článku 22 ods. 2 tohto nariadenia na základe miery príspevkov EPFRV na každé
opatrenie, každý typ operácie s konkrétnou mierou príspevkov EPFRV a každú technickú pomoc podľa plánu
financovania s účinnosťou v prvý deň uvedeného obdobia.
Vo výpočte sa zohľadňujú opravy príspevku Únie vykázané vo vyhlásení o výdavkoch za dané obdobie.
Odchylne od prvého pododseku v prípade programov rozvoja vidieka upravených v súlade s článkom 70 ods. 4
písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa príspevok Únie vypočíta na základe miery príspevkov EPFRV na každú
prioritu podľa plánu financovania s účinnosťou v posledný deň referenčného obdobia.
2.
Bez toho, aby bol dotknutý strop stanovený v článku 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, v prípade, že
kumulovaný príspevok Únie, ktorý sa má vyplatiť na program rozvoja vidieka, presahuje celkovú sumu naplánovanú
na opatrenie, pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka uvedené v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, alebo
prioritu, pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 1698/2005, suma, ktorá sa
má vyplatiť, sa zníži na sumu naplánovanú na dané opatrenie alebo prioritu. Všetky príspevky Únie, ktoré boli
v dôsledku toho vylúčené, možno vyplatiť neskôr za predpokladu, že členský štát predložil Komisii prispôsobený
plán financovania a Komisia ho prijala.“
2. Článok 34 sa mení takto:
a) Odsek 9 sa nahrádza takto:
„9.
V náležite opodstatnených prípadoch, ktoré je potrebné oznámiť dotknutému členskému štátu, Komisia
môže predĺžiť lehoty uvedené v odsekoch 3, 4 a 5.“
b) Dopĺňa sa tento odsek 11:
„11. Ak lehoty uvedené v odsekoch 2, 3, 4 a 5 zahŕňajú úplne alebo čiastočne mesiac august, plynutie týchto
lehôt sa pozastaví počas tohto mesiaca.“
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3. V článku 40 sa dopĺňa tento odsek:
„5.
Ak lehoty uvedené v odsekoch 1, 3 a 4 zahŕňajú úplne alebo čiastočne mesiac august, plynutie týchto lehôt sa
pozastaví počas uvedeného mesiaca.“
4. Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 1. decembra 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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PRÍLOHA
„PRÍLOHA II

Vzorová tabuľka uvedená v článku 29 písm. f)
Členské štáty musia pri poskytovaní informácií uvedených v článku 29 písm. f) za každú platobnú agentúru použiť túto
tabuľku:
Nové
prípady (1)

Staré
prípady (2)

x

x

Platobná agentúra

A

x

x

Fond

B

x

x

Prípad (starý/nový)

AA

x

Rozpočtový rok pôvodných výdavkov

V 1 (3)

x

Rozpočtové kódy pôvodných výdavkov

V 2 (4)

x

x

Rozpočtový rok n

C

x

x

Menová jednotka

D

x

x

Identifikačné číslo prípadu

E

x

x

Prípadne identifikačné číslo OLAF (5)

F

x

Prípad v účtovnej knihe dlžníkov

G

x

x

Identifikácia príjemcu platby

H

x

x

Program uzatvorený (iba pre EPFRV)

I

x

Dátum schválenia správy o kontrole alebo podobného dokumentu, ako sa uvádza
v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013
x

W

Rozpočtový rok prvého zistenia nezrovnalosti

J

Dátum žiadosti o vrátenie platby

X

x

Predmet súdneho konania

K

x

Pôvodná suma, ktorá sa má vymôcť

L

x

Pôvodná suma, ktorá sa má vymôcť (hlavná suma)

L1

x

Pôvodná suma, ktorá sa má vymôcť (úroky)

L2

x

Hlavná suma, ktorá sa vymáhala na konci rozpočtového roku n – 1

Y1

x

Úroky, ktoré sa vymáhali na konci rozpočtového roku n – 1

Y2

x
x
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Nové
prípady (1)

Staré
prípady (2)

x

Celková opravená suma (za celé obdobie vymáhania)

M

x

Celková získaná suma (za celé obdobie vymáhania)

N

x

Suma vyhlásená za nevymožiteľnú

x

x

Suma vyhlásená za nevymožiteľnú (hlavná suma)

O1

x

Suma vyhlásená za nevymožiteľnú (úroky)

O2

x

x

Rozpočtový rok skonštatovania nevymožiteľnosti

P

x

x

Dôvod nevymožiteľnosti

Q

x

Opravená suma (v rozpočtovom roku n)

R

x

Opravená suma (hlavná suma) (v rozpočtovom roku n)

R1

x

Opravená suma (úroky) (v rozpočtovom roku n)

R2

x

Úroky (v rozpočtovom roku n)

Z

Vymožené sumy (v rozpočtovom roku n)

S

x

Vymožená suma (hlavná suma) (v rozpočtovom roku n)

S1

x

Vymožená suma (úroky) (v rozpočtovom roku n)

S2

Suma, ktorá sa ešte vymáha

T

x

Suma, ktorá sa ešte vymáha (hlavná suma)

T1

x

Úroky, ktoré sa ešte vymáhajú

T2

x

Suma, na ktorú sa vzťahuje pravidlo 50/50 stanovené v článku 54 ods. 2 nariadenia
(EÚ) č. 1306/2013 na konci rozpočtového roku n

BB

Sumy, ktoré je potrebné pripísať rozpočtu EÚ

U

x

x

x
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2.12.2015

x

x

Ide o referenčné číslo(-a) OLAF (identifikačné čísla v IMS).
Ide o prípady nahlásené pomocou vzoru stanoveného v tejto prílohe do rozpočtového roku 2014 vrátane.
Ide o prípady nahlásené pomocou vzoru stanoveného v tejto prílohe od rozpočtového roku 2015.
Informácie sa začnú poskytovať počnúc rozpočtovým rokom 2016.
Informácie sa začnú poskytovať počnúc rozpočtovým rokom 2016.

‚x‘ znamená, že stĺpec je uplatniteľný.“

