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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE, Euratom) 2018/195
z dnia 8 lutego 2018 r.
ustanawiająca formularze zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości mających wpływ na należności
z tytułu tradycyjnych zasobów własnych oraz formularze sprawozdań z kontroli w odniesieniu do
tradycyjnych zasobów własnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 608/2014
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 608/2014 z dnia 26 maja 2014 r. określające środki wykonawcze
dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2,
po konsultacjach z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Własnych,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W decyzji wykonawczej Komisji (UE, Euratom) 2016/2365 (2) przedstawiono ustalenia dotyczące przekazywania
informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych.

(2)

Przypadki nadużyć i nieprawidłowości należy zgłaszać w ustrukturyzowany sposób, uwzględniając informacje na
temat ryzyka. Taki sam formularz dotyczący nadużyć i nieprawidłowości jest już stosowany w celu aktualizacji
uprzednio zgłoszonych przypadków. Załącznik II do decyzji wykonawczej (UE, Euratom) 2016/2365 staje się
zatem nieaktualny.

(3)

Konieczne jest ustalenie okresu przejściowego, aby umożliwić państwom członkowskim dostosowanie się do
zmian wprowadzonych w formularzach zgłaszania na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom)
nr 608/2014.

(4)

Ze względu na przejrzystość i pewność prawa należy uchylić decyzję wykonawczą (UE, Euratom) 2016/2365,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
1.
Państwa członkowskie korzystają z formularza określonego w załączniku I do niniejszej decyzji w celu
sporządzania opisu przypadków wykrytych nadużyć i nieprawidłowości, wiążących się z należnościami powyżej
10 000 EUR, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE, Euratom) nr 608/2014. Formularz
wykorzystuje się również w celu szczegółowego opisania stanowiska dotyczącego przypadków nadużyć i nieprawid
łowości, o których Komisja została już poinformowana, jeżeli wcześniej nie odnotowano odzyskania środków,
anulowania bądź niemożności ich odzyskania, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE,
Euratom) nr 608/2014.
2.
Państwa członkowskie przekazują informacje, o których mowa w ust. 1, elektronicznie przy wykorzystaniu
aplikacji informatycznej OWNRES.
Artykuł 2
Państwa członkowskie korzystają z formularza określonego w załączniku II do niniejszej decyzji w celu sporządzania
sprawozdania z kontroli w odniesieniu do tradycyjnych zasobów własnych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporzą
dzenia (UE, Euratom) nr 608/2014.
Sprawozdanie za rok budżetowy 2017 sporządza się przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w akapicie
pierwszym.
Artykuł 3
Państwa członkowskie korzystają z formularza, o którym mowa w art. 1, od dnia 1 kwietnia 2018 r.
(1) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 29.
(2) Decyzja wykonawcza Komisji (UE, Euratom) 2016/2365 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustanawiająca formularze zgłaszania nadużyć
i nieprawidłowości mających wpływ na należności z tytułu tradycyjnych zasobów własnych oraz formularze sprawozdań z kontroli
w odniesieniu do tradycyjnych zasobów własnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 608/2014 (Dz.U. L 350
z 22.12.2016, s. 24).
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Artykuł 4
Decyzja wykonawcza (UE, Euratom) 2016/2365 traci moc z dniem 1 kwietnia 2018 r.
Artykuł 5
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIK I

Formularz zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE,
Euratom) nr 608/2014
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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIK II

SPRAWOZDANIE ROCZNE, O KTÓRYM MOWA W ART. 6 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE, Euratom)
NR 608/2014
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