
DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2018/818 

z dnia 28 maja 2018 r. 

w sprawie nałożenia na Austrię grzywny w związku z manipulowaniem danymi dotyczącymi 
długu w kraju związkowym Salzburg 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. 
w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1, 

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 126 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zobowiązuje państwa członkowskie do 
unikania nadmiernego deficytu budżetowego. 

(2)  Dane dotyczące deficytu i długu publicznego, które mają znaczenie dla stosowania art. 121 i 126 TFUE oraz 
stosowania Protokołu nr 12 w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, załączonego do Traktatu 
o Unii Europejskiej i TFUE, mają podstawowe znaczenie dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii. 

(3)  Aby usprawnić egzekwowanie nadzoru budżetowego w strefie euro oraz aby zapobiec umyślnemu lub 
wynikającemu z poważnego zaniedbania wprowadzaniu w błąd w odniesieniu do danych dotyczących deficytu 
oraz długu publicznego, Rada, stanowiąc na podstawie zalecenia Komisji, może zadecydować o nałożeniu 
grzywny na odpowiedzialne państwo członkowskie. 

(4) W dniu 3 maja 2016 r. Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające dotyczące manipulowania danymi statys
tycznymi w Austrii, o czym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1173/2011. Wstępne ustalenia z postępowania 
wyjaśniającego zostały przesłane Austrii w dniu 20 grudnia 2016 r. w celu przedstawienia przez nią uwag, 
zgodnie z wymogiem zawartym w decyzji delegowanej Komisji 2012/678/UE (2). Austria przedstawiła na piśmie 
uwagi dotyczące wstępnych ustaleń w dniu 25 stycznia 2017 r. 

(5)  W dniu 22 lutego 2017 r., uwzględniając uwagi przekazane przez Austrię, Komisja przyjęła sprawozdanie 
w sprawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dotyczącego manipulowania danymi statystycznymi 
w Austrii, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 w sprawie 
skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro. 

(6)  W swoim sprawozdaniu Komisja stwierdziła, że regionalny trybunał obrachunkowy (Landesrechnungshof) (zwany 
dalej „LRH”) oraz urząd centralny kraju związkowego Salzburg (Amt der Salzburger Landesregierung) i rząd kraju 
związkowego Salzburg (Salzburger Landesregierung), które są podmiotami sektora instytucji rządowych i samorzą
dowych Austrii, dopuściły się poważnych zaniedbań, nie zapewniając odpowiednich kontroli zestawienia danych 
i procedur sprawozdawczych. Tym samym podmioty te umożliwiły departamentowi budżetu urzędu centralnego 
kraju związkowego Salzburg zniekształcanie i ukrywanie transakcji finansowych. To z kolei doprowadziło 
do wprowadzenia w błąd w latach 2012 i 2013 w odniesieniu do danych przekazanych Eurostatowi dotyczących 
długu Austrii odnośnie do lat 2008–2012, tj. po wejściu w życie rozporządzenia (UE) nr 1173/2011. Ponadto 
Komisja stwierdziła, że austriacki urząd statystyczny (Statistik Austria) (zwany dalej „STAT”) co najmniej od dnia 
6 grudnia 2012 r. był świadomy zaistnienia możliwości, że kraj związkowy Salzburg wprowadzał w błąd 
w odniesieniu do swoich sprawozdań finansowych, ale poinformował o tym fakcie Komisję (Eurostat) dopiero 
w dniu 10 października 2013 r. 

(7)  Kwota grzywny nie może przekroczyć 0,2 % produktu krajowego brutto Austrii w 2015 r. 

(8)  Kwota odniesienia w stosunku do grzywny, jaką należy nałożyć, jest równa 5 % wartości większego wpływu 
wprowadzenia w błąd w odniesieniu do długu instytucji rządowych i samorządowych w Austrii za odnośne lata 
objęte zgłoszeniem w kontekście procedury nadmiernego deficytu. Korekta długu zgłoszona przez Austrię 
w zgłoszeniu w ramach procedury nadmiernego deficytu z kwietnia 2014 r. wyniosła 1 192 mln EUR. 
W związku z tym kwota odniesienia w stosunku do grzywny powinna wynieść 59,6 mln EUR. 

(9)  Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. d) decyzji delegowanej 2012/678/UE, w swoim 
sprawozdaniu Komisja stwierdziła, że odnośne działania państwa członkowskiego, w odniesieniu do których 
może zostać nałożona grzywna, miały miejsce w okresie od dnia 13 grudnia 2011 r., kiedy weszło w życie 
rozporządzenie (UE) nr 1173/2011, do momentu rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego. Komisja stwierdziła 
również, że ostatnim zgłoszeniem, w którym doszło do odnośnego wprowadzenia w błąd, było zgłoszenie 
w ramach procedury nadmiernego deficytu z października 2013 r., które obejmowało lata 2009–2012. Z punktu 
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(1) Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 1. 
(2) Decyzja delegowana Komisji 2012/678/UE z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie postępowań wyjaśniających i grzywien związanych 

z manipulowaniem danymi statystycznymi, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 
w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro (Dz.U. L 306 z 6.11.2012, s. 21). 



widzenia tego rozporządzenia istotne są nieprawdziwe dane w odniesieniu do lat 2011 i 2012, zawarte 
w zgłoszeniach w ramach procedury nadmiernego deficytu, odpowiednio, w 2012 r. i 2013 r., ponieważ 
uzasadnia one podwyższenie kwoty grzywny. 

(10)  Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. a) decyzji delegowanej 2012/678/UE, w swoim 
sprawozdaniu Komisja stwierdziła, że podanie nieprawdziwych danych nie miało znaczącego wpływu na funkcjo
nowanie wzmocnionego zarządzania gospodarczego Unii, ze względu na ograniczony wpływ na dług Austrii 
jako całości. Te elementy uzasadniają zmniejszenie kwoty grzywny. 

(11)  Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. b) decyzji delegowanej 2012/678/UE, w swoim 
sprawozdaniu Komisja stwierdziła, że wprowadzenie w błąd było wynikiem poważnego zaniedbania. Komisja nie 
stwierdziła w swoim sprawozdaniu, że wprowadzenie w błąd było umyślne w kontekście procedury nadmiernego 
deficytu. W związku z tym nie należy stosować modulacji kwoty grzywny w tym zakresie. 

(12)  Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. c) decyzji delegowanej 2012/678/UE, w swoim 
sprawozdaniu Komisja stwierdziła, że wprowadzenie w błąd było ułatwione z uwagi na fakt, że trzy podmioty 
sektora instytucji rządowych i samorządowych Austrii dopuściły się poważnych zaniedbań, nie zapewniając 
odpowiednich kontroli zestawienia danych i procedur sprawozdawczych. Komisja nie uważa jednak, że było to 
działanie uzgodnione przez te podmioty. Te elementy uzasadniają zmniejszenie kwoty grzywny. 

(13)  Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. e) decyzji delegowanej 2012/678/UE, w swoim 
sprawozdaniu Komisja stwierdziła, że STAT oraz wszystkie zainteresowane podmioty wykazały się wysokim 
stopniem współpracy w trakcie postępowania wyjaśniającego. Ten element zazwyczaj uzasadniałby zmniejszenie 
kwoty grzywny. Niemniej jednak ustalono, że zgodnie z zasadą należytej staranności, STAT mógł i powinien był 
podjąć szybsze i bardziej aktywne działania w zakresie informowania Komisji (Eurostat), że w sprawozdaniach 
finansowych kraju związkowego Salzburg znajdują się błędy. Ten element zazwyczaj uzasadniałby zwiększenie 
kwoty grzywny. Jednakże przypadek ten powinien być oceniany z uwzględnieniem wysokiego poziomu 
złożoności okoliczności faktycznych, które doprowadziły do błędów w sprawozdawczości, obejmujących straty 
z tytułu pochodnych instrumentów finansowych i związane z tym trudności techniczne wynikające z ich 
rozumienia i opracowania, i które powinny być brane pod uwagę przy ocenie stopnia staranności wykazanej 
przez organy danego państwa członkowskiego. Z uwagi na połączony efekt elementów uzasadniających 
zmniejszenie grzywny – wysoki stopień współpracy w trakcie postępowania wyjaśniającego, jak również 
trudności wynikające z wysoce złożonych okoliczności faktycznych – oraz elementów uzasadniających jej 
zwiększenie, należy jednak zastosować pewne obniżenie kwoty grzywny. 

(14)  Komisja zaleca, aby kwota grzywny, która ma być nałożona na Austrię, wyniosła 29,8 mln EUR. Mając na 
uwadze okoliczności grzywna powinna zostać ustalona w kwocie 26,82 mln EUR, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Na Austrię nakłada się grzywnę w wysokości 26,82 mln EUR za wprowadzenie w błąd w odniesieniu do danych 
dotyczących długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, w wyniku poważnego zaniedbania, którego dopuściły 
się trzy podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych, zgodnie z tym, co przedstawiono w sprawozdaniu 
Komisji Europejskiej w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego manipulowania danymi statystycznymi 
w Austrii, o czym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1173/2011. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Austrii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2018 r. 

W imieniu Rady 
E. KARANIKOLOV 

Przewodniczący  
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