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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal do 

úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a) Verejné obstarávanie by malo slúžiť 

na zabezpečenie toho, aby sa finančné 

prostriedky Únie používali účinným, 

transparentným a vhodným spôsobom: 

preto by postupy verejného obstarávania 

mali realizovať pomocou počítačov, čím 

by sa v porovnaní s bežnými postupmi 

verejného obstarávania ušetrilo veľké 

množstvo finančných prostriedkov a 

uľahčil by sa prístup malých a stredných 

podnikov k nim.   

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Mali by sa identifikovať a rozlišovať 

rôzne prípady, ktoré sú obvykle 

označované ako konflikt záujmov. Pojem 

konflikt záujmov by sa mal používať iba 

v prípadoch, keď je v tejto situácii 

úradník alebo zástupca inštitúcie EÚ. V 

prípade, že sa hospodársky subjekt pokúsi 

neoprávnene ovplyvniť postup alebo 

získať dôverné informácie, má to byť 

považované za vážne profesionálne 

pochybenie. Hospodárske subjekty môžu 

byť nakoniec aj v situácii, keď nemôžu 



 

PE539.750v02-00 4/16 AD\1047299SK.doc 

SK 

zákazku vykonať z dôvodu 

profesionálneho konfliktu záujmov, 

napríklad by spoločnosť nemala hodnotiť 

projekt, na ktorom sa sama zúčastnila 

alebo by audítor nemal vykonávať audit 

účtovných závierok, ktoré predtým 

overoval. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (29a) V tomto nariadení sa rešpektujú 

základné práva a dodržiavajú zásady 

uznané v Charte základných práv 

Európskej únie, najmä v jej článkoch 47 

až 50, z ktorých možno odvodiť, že sa 

musí zaručiť zákonnosť a primeranosť 

trestných činov a trestov a že každý má 

právo na účinný opravný prostriedok a na 

spravodlivé súdne konanie, právo na 

obhajobu a právo nebyť stíhaný alebo 

potrestaný v trestnom konaní dvakrát za 

ten istý trestný čin. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 a (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 60 – odsek 7 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Článok 60 ods. 7 sa nahrádza takto:  

'7. Odseky 5 a 6 sa nevzťahujú na 

príspevky Únie subjektom, ktoré podliehajú 

osobitnému postupu udelenia absolutória 

podľa článku 208. 

„7. Odseky 5 a 6 sa nevzťahujú na 

príspevky Únie subjektom, ktoré podliehajú 

osobitnému postupu udelenia absolutória 

podľa článkov 208 a 209.“ 
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Odôvodnenie 

Je vhodné zmeniť nariadenie o rozpočtových pravidlách s cieľom zohľadniť Spoločné 

vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o osobitnom absolutóriu pre spoločné 

podniky podľa článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách (z 29. mája 2014). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 b (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 99 – odsek 5 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 1b) Článok 99 ods. 5 sa nahrádza takto: 

5. Inštitúcia každý rok predloží 

Európskemu parlamentu a Rade správu, 

ktorá obsahuje počet a typ vykonaných 

vnútorných auditov, poskytnuté 

odporúčania a opatrenia prijaté na 

základe týchto odporúčaní.  

'5. Inštitúcia každý rok na žiadosť 

Parlamentu podáva Európskemu 

parlamentu a Rade správu o vykonaných 

vnútorných auditoch vrátane informácií o 

počte a type týchto auditov, poskytnutých 

odporúčaniach a opatreniach prijatých 
na základe týchto odporúčaní.“  

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 319 ods. 2 poslednou vetou Zmluvy o fungovaní Európskej únie: „Na 

žiadosť Európskeho parlamentu mu Komisia predloží všetky potrebné informácie.“ 

Nariadenie o rozpočtových pravidlách by malo mať znenie, ktoré nebráni vykonaniu tohto 

ustanovenia zmluvy.  

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 3  

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 106 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) podvodu, korupcie, účasti v zločineckej 

organizácii, prania špinavých peňazí, 

financovania terorizmu, trestných činov 

súvisiacich s terorizmom, detskej práce 

alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi 

d) podvodu, daňového podvodu, daňového 

úniku vrátane nezdanených štruktúr v 

daňových rajoch, zneužívania 

podnikových aktív, sprenevery verejných 

prostriedkov, korupcie, účasti 
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preukázaných na základe dôkazov, ktoré 

boli konštatované výborom uvedeným 

v článku 108 alebo právoplatným 

rozsudkom;  

v zločineckej organizácii, prania špinavých 

peňazí, financovania terorizmu, trestných 

činov súvisiacich s terorizmom, detskej 

práce alebo iných foriem obchodovania 

s ľuďmi preukázaných na základe dôkazov, 

ktoré boli konštatované výborom 

uvedeným v článku 108 alebo 

právoplatným rozsudkom;  

Odôvodnenie 

Jednou z hlavných zásad a cieľov nariadenia o rozpočtových pravidlách je ochrana 

finančných záujmov Únie. EÚ niekoľkokrát vyjadrila zámer bojovať proti daňovým podvodom 

a daňovým únikom. Štatistické údaje ukazujú, že tieňová ekonomika v EÚ predstavuje takmer 

jednu pätinu HDP. Desiatky miliárd eur tiež zostávajú v daňových rajoch, pričom často nie sú 

priznané ani zdanené. Zintenzívnenie boja proti daňovým podvodom a únikom nie je len 

otázkou príjmov, ale aj spravodlivosti. Ochrana finančných záujmov Únie sa môže ešte viac 

posilniť zahrnutím daňových únikov ako dôvodu na vylúčenie z postupov verejného 

obstarávania v inštitúciách Únie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 106 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Dôkazom o tom, že hospodársky 

subjekt je v jednej zo situácií, ktoré vedú k 

vylúčeniu, uvedených v odseku 1 môžu 

byť: 

 a) skutočnosti konštatované v rámci 

auditov alebo vyšetrovaní vykonávaných 

Dvorom audítorov, Európskym úradom 

pre boj proti podvodom (OLAF) alebo 

oddelením vnútorného auditu alebo 

akýchkoľvek iných overení, auditov alebo 

kontrol vykonaných v rámci 

zodpovednosti verejného obstarávateľa; 

 b) administratívne rozhodnutia, ktoré 

môžu obsahovať disciplinárne opatrenia 

prijaté príslušným orgánom dohľadu, 

ktorý je zodpovedný za overovanie 
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uplatňovania noriem profesijnej etiky, 

rozhodnutia ECB, EIB, medzinárodných 

organizácií alebo Komisie týkajúce sa 

porušenia pravidiel hospodárskej súťaže 

Únie alebo rozhodnutia príslušného 

vnútroštátneho orgánu. 

Odôvodnenie 

Článok 140 ods. 1 návrhu delegovaného aktu (pravidlá uplatňovania), ktorý predložila 

Komisia v prvom kole stretnutí skupín odborníkov, obsahuje niektoré podstatné ustanovenia, 

ktoré by mali byť následne začlenené do samotného finančného nariadenia, aby sa vyjasnilo, 

že sa ustanovenie má vzťahovať na dôkazy týkajúce sa všetkých dôvodov vylúčenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 106 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. S výnimkou prípadov uvedených 

v odseku 1 písm. d) môže verejný 

obstarávateľ rozhodnúť, že nevylúči 

dotknutý hospodársky subjekt, ak tento 

subjekt prijal nápravné opatrenia na 

preukázanie svojej spoľahlivosti. 

3. S výnimkou prípadov uvedených 

v odseku 1 písm. d) môže výbor uvedený v 

článku 108 rozhodnúť, že nevylúči 

dotknutý hospodársky subjekt, ak tento 

subjekt prijal nápravné opatrenia na 

preukázanie svojej spoľahlivosti. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 108 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. V prípade situácií uvedených v článku 

106 ods. 1 písm. b), d), e) a f) Komisia 

zriadi výbor, ak o to požiada povoľujúci 

úradník Komisie alebo výkonnej agentúry, 

alebo spoločný výbor, ak o to požiada iná 

3. V prípade situácií uvedených v článku 

106 ods. 1 písm. b), d), e) a f) Komisia 

zriadi neutrálny a politicky nezávislý 

výbor, ak o to požiada povoľujúci úradník 

Komisie alebo výkonnej agentúry, alebo 
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inštitúcia, orgán alebo európsky úrad. 

Výbor v mene Komisie a jej výkonných 

agentúr, iných inštitúcií, orgánov alebo 

európskych úradov uplatní tento postup: 

Komisia zriadi spoločný výbor, ak o to 

požiada iná inštitúcia, orgán alebo 

európsky úrad. Výbor alebo spoločný 

výbor vymenúva stály orgán na vysokej 

úrovni a pozostáva z členov s technickými 

a právnymi znalosťami. Komisia 

zabezpečí, aby výbor alebo spoločný výbor 

pracoval nezávisle. Výbor alebo spoločný 

výbor v mene Komisie a jej výkonných 

agentúr, iných inštitúcií, orgánov alebo 

európskych úradov uplatní tento postup: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 108 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Vylúčenie je trvalé v prípade nezákonných 

činností v súvislosti s organizovaným 

zločinom. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 108 – odsek 4 – pododsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  Premlčacia lehota na vylúčenie a/alebo 

uloženie finančných sankcií 

hospodárskemu subjektu trvá desať 

rokov, ktoré môžu byť rátané od 

akéhokoľvek z nasledujúcich dátumov: 

 a) dátumu, ku ktorému došlo k 

protiprávnemu konaniu alebo v prípade 

pokračujúceho alebo opakovaného 

protiprávneho konania odo dňa, keď sa 

protiprávne konanie skončilo, v prípadoch 
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uvedených v článku 106 ods. 1 písm. b), 

c), d) a e); 

 b) dátumu právoplatného rozsudku 

vnútroštátneho súdu alebo právoplatného 

správneho rozhodnutia verejného orgánu 

alebo medzinárodnej organizácie 

v prípadoch uvedených v článku 106 ods. 

1 písm. b), c) a d). 

 Premlčacia lehota sa prerušuje každým 

aktom Komisie alebo každého iného 

subjektu podieľajúceho sa na plnení 

rozpočtu Únie, ktorý sa oznámi 

hospodárskemu subjektu a ktorý sa týka 

vyšetrovania alebo súdneho konania. 

Nová premlčacia lehota začína plynúť 

dňom nasledujúcim po prerušení. 

 Na účely článku 106 ods. 1 písm. f) tohto 

nariadenia sa uplatní premlčacia lehota 

na vylúčenie a/alebo uloženie finančných 

sankcií hospodárskemu subjektu 

stanovená v článku 3 nariadenia Rady 

(ES, Euratom) č. 2988/95*. 

 __________________ 

 *Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 

2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 

finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 

s. 1). 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 108 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. S cieľom určiť vylúčenie a jeho 

trvanie a/alebo finančné sankcie v súlade 

so zásadou proporcionality výbor 

zohľadní najmä závažnosť situácie 

vrátane dosahu na finančné záujmy a 

povesť Únie, čas, ktorý uplynul od 

pochybenia, jeho trvanie a opakovanie, 

úmyselnosť konania alebo mieru 
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nedbanlivosti a opatrenia prijaté na 

nápravu situácie alebo akékoľvek iné 

poľahčujúce okolnosti.  

Odôvodnenie 

Článok 144 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 o pravidlách 

uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa presúva vyššie ako nový odsek 4a 

článku 108 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 

vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, ktorý sa týka okolností, ktoré sa zohľadňujú pri uložení 

vylúčenia a jeho trvania a/alebo uložení finančných sankcií.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 108 – odsek 5 – pododsek 2 a (nový)  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V prípadoch, keď sa rozpočet plní v rámci 

nepriameho hospodárenia s tretími 

krajinami, Komisia môže prijať 

rozhodnutie o vylúčení alebo uložení 

finančných sankcií v súlade s postupom 

uvedeným v odseku 3, ak tak tretia krajina 

poverená podľa článku 58 ods. 1 písm. c) 

neurobila. Toto neovplyvňuje 

zodpovednosť tretej krajiny podľa článku 

60 ods. 3 predchádzať nezrovnalostiam a 

podvodom, odhaľovať a naprávať ich. 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s postupmi ERF na zaistenie toho, aby mohla Komisia prijať rozhodnutie 

o vylúčení, ak to neurobí delegovaný subjekt. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 110 – odsek 1 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) záujemca alebo uchádzač spĺňa 

podmienky účasti stanovené v súťažných 

podkladoch. 

c) záujemca alebo uchádzač spĺňa 

podmienky účasti stanovené v súťažných 

podkladoch a nepodlieha protichodným 

záujmom, ktoré by mohli mať negatívny 

vplyv na plnenie zákazky. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 11 a (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 162 – odsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 11a) Článok 162 ods. 1 sa nahrádza takto: 

1. Dvor audítorov do 30. júna zašle 

Komisii a príslušným inštitúciám všetky 

pripomienky, ktoré by podľa jeho názoru 

mali byť uvedené vo výročnej správe. 

Tieto pripomienky zostávajú dôverné a sú 

predmetom námietkového konania. Každá 

inštitúcia zašle svoju odpoveď Dvoru 

audítorov do 15. októbra. Odpovede iných 

inštitúcií ako Komisie sa súčasne zasielajú 

Komisii. 

'1. Dvor audítorov do 30. júna zašle 

Komisii a príslušným inštitúciám všetky 

pripomienky, ktoré by podľa jeho názoru 

mali byť uvedené vo výročnej správe. 

Tieto pripomienky zostávajú dôverné a sú 

predmetom námietkového konania. 

V prípade potreby sú však dôverne 

poskytnuté Európskemu parlamentu. 

Každá inštitúcia zašle svoju odpoveď 

Dvoru audítorov do 15. októbra. Odpovede 

iných inštitúcií ako Komisie sa súčasne 

zasielajú Komisii.“ 

 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 11 a (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 164 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Článok 164 sa nahrádza takto: 

1. Európsky parlament na odporúčanie '1. Európsky parlament na odporúčanie 
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Rady uznášajúcej sa kvalifikovanou 

väčšinou, do 15. mája roka n + 2 udelí 

Komisii absolutórium za plnenie rozpočtu 

za rok n. 

Rady uznášajúcej sa kvalifikovanou 

väčšinou do 15. mája roka n + 2 udelí 

inštitúciám a subjektom Únie uvedeným 

v článkoch 208 a 209 absolutórium za 

plnenie rozpočtu za rok n. 

2. Ak lehotu stanovenú v odseku 1 nie je 

možné dodržať, Európsky parlament alebo 

Rada informujú Komisiu o dôvodoch 

odkladu. 

2. Ak lehotu stanovenú v odseku 1 nie je 

možné dodržať, Európsky parlament alebo 

Rada informujú dotknuté inštitúcie 

a subjekty o dôvodoch odkladu. 

3. Ak Európsky parlament odloží 

rozhodnutie, ktorým sa udeľuje 

absolutórium, Komisia čo najskôr vyvinie 

všetko úsilie a prijme opatrenia na 

uľahčenie alebo odstránenie prekážok pre 

toto rozhodnutie. 

3. Ak Európsky parlament odloží 

rozhodnutie, ktorým sa udeľuje 

absolutórium, dotknuté inštitúcie a 

subjekty čo najskôr vyvinú všetko úsilie na 

prijatie opatrení na uľahčenie alebo 

odstránenie prekážok pre toto rozhodnutie. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 11 a (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 165 – odsek 3 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 11a) Článok 165 ods. 3 sa nahrádza takto: 

3. Komisia predloží Európskemu 

parlamentu na jeho žiadosť všetky 

informácie potrebné na riadne uplatnenie 

postupu udelenia absolutória za dotknutý 

rozpočtový rok v súlade s článkom 319 

ZFEÚ. 

'3. Inštitúcie a subjekty Únie predložia 

Európskemu parlamentu na jeho žiadosť 

všetky informácie potrebné na riadne 

uplatnenie postupu udelenia absolutória za 

dotknutý rozpočtový rok v súlade s 

článkom 319 ZFEÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 11 a (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 166 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 11a) Článok 166 sa nahrádza takto: 

1. V súlade s článkom 319 ZFEÚ a '1. V súlade s článkom 319 ZFEÚ 
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článkom 106a Zmluvy o Euroatome 

Komisia a ostatné inštitúcie prijmú všetky 

vhodné kroky s cieľom reagovať na 

pripomienky pripojené k rozhodnutiu 

Európskeho parlamentu o absolutóriu a na 

poznámky pripojené k odporúčaniu na 

udelenie absolutória, ktoré prijala Rada. 

a článkom 106a Zmluvy o Euroatome 

Komisia a ostatné inštitúcie a subjekty 

prijmú všetky vhodné kroky s cieľom 

reagovať na pripomienky pripojené 

k rozhodnutiu Európskeho parlamentu 

o absolutóriu a na poznámky pripojené 

k odporúčaniu na udelenie absolutória, 

ktoré prijala Rada. 

2. Na žiadosť Európskeho parlamentu a 

Rady podávajú inštitúcie správy o 

opatreniach prijatých v súvislosti s 

uvedenými pripomienkami a poznámkami, 

a najmä o pokynoch, ktoré vydali 

akýmkoľvek svojim útvarom, ktoré sú 

zodpovedné za plnenie rozpočtu. Členské 

štáty spolupracujú s Komisiou tak, že ju 

informujú o opatreniach, ktoré prijali 

v nadväznosti na uvedené pripomienky, 

aby ich Komisia mohla zohľadniť pri 

vypracovaní svojej správy. Správy od 

týchto inštitúcií sa takisto zasielajú Dvoru 

audítorov. 

2. Na žiadosť Európskeho parlamentu 

a Rady podávajú ostatné inštitúcie a 

subjekty správy o opatreniach prijatých v 

súvislosti s uvedenými pripomienkami 

a poznámkami, a najmä o pokynoch, ktoré 

vydali akýmkoľvek svojim útvarom, ktoré 

sú zodpovedné za plnenie rozpočtu. 

Členské štáty spolupracujú s Komisiou tak, 

že ju informujú o opatreniach, ktoré prijali 

v nadväznosti na uvedené pripomienky, 

aby ich Komisia mohla zohľadniť pri 

vypracovaní svojej správy. Správy od 

týchto inštitúcií a subjektov sa takisto 

zasielajú Dvoru audítorov.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 14 a (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 208 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 14a) V článku 208 sa vkladá tento odsek: 

 „3a.) Subjekty Únie, ktoré sú v plnej 

miere samofinancované a na ktoré sa 

nevzťahujú rozpočtové pravidlá stanovené 

v rámcovom nariadení o rozpočtových 

pravidlách podľa odseku 1, si podľa 

potreby stanovia podobné pravidlá, aby sa 

zabezpečil súlad. Okrem toho je 

nevyhnutné zabezpečiť, aby boli poplatky 

týchto subjektov stanovené na primeranej 

úrovni, aby pokryli náklady na 

poskytovanie služieb a aby nevznikali 

výrazné prebytky. V prípade prebytkov by 

finančné prostriedky mali byť začlenené 
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do rozpočtu Únie.“ 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 14 a (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

Článok 209 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 14a) Článok 209 sa nahrádza takto:  

Článok 209 „Článok 209 

Vzorové nariadenie o rozpočtových 

pravidlách pre subjekty verejno-

súkromného partnerstva 

Vzorové nariadenie o rozpočtových 

pravidlách pre subjekty verejno-

súkromného partnerstva 

Subjekty s právnou subjektivitou, ktoré sú 

zriadené základným aktom a sú poverené 

vykonávaním verejno-súkromného 

partnerstva, prijmú svoje rozpočtové 

pravidlá.  

1. Subjekty s právnou subjektivitou, ktoré 

sú zriadené základným aktom a sú 

poverené vykonávaním verejno-

súkromného partnerstva, prijmú svoje 

rozpočtové pravidlá. 

Uvedené pravidlá zahŕňajú súbor zásad 

potrebných na zaistenie riadneho 

finančného hospodárenia s finančnými 

prostriedkami Únie.  

Uvedené pravidlá zahŕňajú súbor zásad 

potrebných na zaistenie riadneho 

finančného hospodárenia s finančnými 

prostriedkami Únie. 

Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 210 prijať vzorové nariadenie o 

rozpočtových pravidlách prostredníctvom 

delegovaného aktu, ktoré stanoví zásady 

nevyhnutné pre zabezpečeie riadneho 

finančného hospodárenia s finančnými 

prostriedkami Únie a ktoré bude založené 

na článku 60.  

Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 210 prijať vzorové nariadenie o 

rozpočtových pravidlách prostredníctvom 

delegovaného aktu, ktoré stanoví zásady 

nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho 

finančného hospodárenia s finančnými 

prostriedkami Únie a ktoré bude založené 

na článku 60. 

Rozpočtové pravidlá týchto subjektov sa 

neodchyľujú od vzorového nariadeniao 

rozpočtových pravidlách s výnimkou 

prípadov, keď si to vyžadujú ich osobitné 

potreby a Komisia vopred súhlasila.  

Rozpočtové pravidlá týchto subjektov sa 

neodchyľujú od vzorového nariadenia 

o rozpočtových pravidlách s výnimkou 

prípadov, keď si to vyžadujú ich osobitné 

potreby a Komisia vopred súhlasila. 

 2. Absolutórium za plnenie rozpočtov 

subjektov uvedených v odseku 1 udeľuje 

Európsky parlament na odporúčanie 

Rady. Tieto subjekty plne spolupracujú 

s inštitúciami, ktoré sa zúčastňujú na 

postupe udelenia absolutória, a podľa 

potreby poskytujú akékoľvek ďalšie 
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potrebné informácie, a to aj 

prostredníctvom účasti na zasadnutiach 

príslušných orgánov. 

 3. Nezávislý externý audítor overí, či sa v 

ročnej účtovnej závierke každého zo 

subjektov uvedených v odseku 1 správne 

uvádzajú príjmy, výdavky a finančná 

pozícia príslušného subjektu, a to pred 

konsolidáciou v rámci konečnej účtovnej 

závierky Komisie alebo do dátumu 

stanoveného v rozpočtových pravidlách 

príslušných subjektov. Pokiaľ nie je v 

základnom akte uvedenom v prvom 

pododseku odseku 1 stanovené inak, Dvor 

audítorov vypracuje osobitnú výročnú 

správu za každý subjekt v súlade s 

článkom 287 ods. 1 ZFEÚ. Pri príprave 

tejto správy Dvor audítorov vezme do 

úvahy prácu vykonanú nezávislým 

externým audítorom a opatrenia prijaté v 

reakcii na zistenia audítora.“ 

Odôvodnenie 

Toto odôvodnenie sa vzťahuje aj na článok 60 ods. 7. 
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