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TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 

OPINIA nr 4/2013 

(przedstawiona na mocy art. 322 TFUE) 

dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 

1605/2002 

(2014/C 4/01) 

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 322, w związku z Traktatem ustana
wiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczegól
ności jego art. 106a, 

uwzględniając wniosek Komisji z dnia 20 września 2013 r. ( 1 ), 

uwzględniając otrzymany przez Trybunał w dniu 28 paździer
nika 2013 r. wniosek Parlamentu Europejskiego o wydanie 
opinii na temat wyżej wymienionego wniosku, 

uwzględniając otrzymany przez Trybunał w dniu 9 października 
2013 r. wniosek Rady o wydanie opinii na temat wyżej wymie
nionego wniosku, 

mając na uwadze, że rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 ( 2 ) towarzyszyło wspólne 
oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, 
w którym instytucje te postanawiają przeprowadzić przegląd 
rozporządzenia finansowego celem uwzględnienia wyników 
negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020, 

mając na uwadze, że w następstwie politycznego porozumienia 
dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 
oraz w wyniku utworzenia instrumentu „Łącząc Europę” 

Komisja przedstawia wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012, aby umożliwić przeniesienie na 
rok n+1 środków zapisanych w rezerwie na pomoc nadzwy
czajną i niewykorzystanych w roku n oraz automatyczne prze
noszenie na kolejny rok budżetowy środków na zobowiązania, 
których nie wykorzystano do końca danego roku budżetowego 
na projekty finansowane w ramach instrumentu „Łącząc Euro
pę”, 

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ OPINIĘ: 

1. Trybunał nie zgłasza uwag do zaproponowanych przez 
Komisję zmian zasad finansowych. 

2. Trybunał zauważa, że nie skonsultowano z nim wniosku 
w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2014–2020 ( 3 ). Konsultacje takie 
byłyby stosowne w odniesieniu do kwestii powodujących 
lub mogących spowodować zmiany zasad finansowych, 
które zgodnie z art. 322 TFUE określają warunki uchwalania 
i wykonywania budżetu. 

3. Trybunał zauważa, że zgodnie z przedstawionym przez 
Komisję uzasadnieniem nie osiągnięto dalszego porozu
mienia w kontekście wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020 w sprawie traktowania funduszy wynikających 
z porozumień w sprawie walki z nielegalnym handlem 
wyrobami tytoniowymi. Trybunał przypomina swoją opinię 
nr 3/2012 ( 4 ) na temat programu Herkules III na rzecz 
wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów 
finansowych Unii Europejskiej.
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Niniejsza opinia została przyjęta przez Izbę IV, której przewodniczył Louis GALEA, członek 
Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 3 grudnia 2013 r. 

W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
Prezes
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