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KOMMISSIONENS AFGØRELSE 

af 19.12.2013 

om fastlæggelse og godkendelse af retningslinjerne for fastsættelse af finansielle 
korrektioner, som Kommissionen skal foretage af udgifter, der finansieres af Unionen 

ved delt forvaltning, som følge af manglende overholdelse af reglerne om offentlige 
kontrakter  

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Formålet med disse retningslinjer er at give vejledning til Kommissionens relevante 
tjenestegrene om de principper, kriterier og satser, der skal anvendes i forbindelse med 
finansielle korrektioner, som Kommissionen foretager vedrørende udgifter, der 
finansieres af Unionen ved delt forvaltning, som følge af manglende overholdelse af 
gældende regler om offentlige kontrakter, som præciseret i retningslinjerne.  

(2) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
skal Kommissionen1: i) anvende finansielle korrektioner på medlemsstater for at 
udelukke udgifter, der er afholdt i strid med gældende lovgivning, fra EU-finansiering, 
ii) basere sine finansielle korrektioner på identifikation af uretmæssigt anvendte beløb 
og finansielle konsekvenser for budgettet, og hvis disse beløb ikke kan identificeres 
præcist, kan Kommissionen anvende ekstrapolerede eller faste korrektioner i henhold 
til de sektorspecifikke regler, iii) når den fastsætter beløbet for den finansielle 
korrektion, tage hensyn til arten og omfanget af overtrædelsen af den gældende 
lovgivning og de finansielle konsekvenser for budgettet, herunder mangler i 
forvaltnings- og kontrolsystemer.  

(3) I henhold til artikel 99 og 100 i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 
om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden2 kan Kommissionen foretage 
finansielle korrektioner ved at annullere hele eller en del af Unionens bidrag til et 
operationelt program. Lignende bestemmelser findes i andre sektorspecifikke regler, 
nemlig artikel 97 og 98 i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om 
Den Europæiske Fiskerifond3, artikel 44 i Rådets beslutning 2007/435/EF af 25. juni 
2007 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere 
for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og 
forvaltning af migrationsstrømme4, artikel 46 i Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 573/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske 
Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om 
solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme5, artikel 48 i Europa-Parlamentets og 

                                                 
1 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 
2 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25. 
3 EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1. 
4 EUT L 168 af 28.6.2007, s. 18. 
5 EUT L 144 af 6.6.2007, s. 1. 
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Rådets beslutning nr. 574/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Fonden for De 
Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om 
solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme6, artikel 46 i Europa-Parlamentets og 
Rådets beslutning nr. 575/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske 
Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om 
solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme7 og artikel 31 i Rådets forordning (EF) 
nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik8. Artikel 
80, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/20129 finder også anvendelse på Den 
Europæiske Unions Solidaritetsfond, jf. artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 
2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond10. 

(4) Disse retningslinjer vil finde anvendelse for alle fonde med delt forvaltning, der er 
omfattet af den flerårige finansielle ramme 2014-2020, herunder dem, som ikke udgør 
en videreførelse af de eksisterende fonde, såsom instrumentet for finansiel støtte til 
politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som 
en del af Fonden for Intern Sikkerhed. 

(5) Disse retningslinjer er en ajourføring af retningslinjer for finansielle korrektioner for 
manglende overholdelse af regler for offentlige kontrakter i forbindelse med 
programmeringsperioderne 2000-2006 og 2007-201311. De ajourførte retningslinjer 
afspejler erfaringerne fra anvendelsen af de tidligere retningslinjer og har til formål at 
bringe klarhed over omfanget af de korrektioner, der skal anvendes, i 
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og under hensyntagen til EF-
Domstolens praksis. Disse retningslinjer bidrager også til at imødekomme Europa-
Parlamentets decharge-henstilling 2010 om at harmonisere behandlingen af fejl 
vedrørende offentlige kontakter inden for følgende politikområder: landbrug og 
naturressourcer, samhørighed, energi og transport, og om at fremme en øget 
harmonisering af Revisionsrettens og Kommissionens kvantificering af 
uregelmæssigheder i forbindelse med offentlige kontrakter.  

(6) Retningslinjerne skal bruges af Kommissionen for at sikre ligebehandling af 
medlemsstaterne og gennemskuelighed og proportionalitet i forbindelse med 
finansielle korrektioner vedrørende udgifter, der finansieres af Unionen. Finansielle 
korrektioner har til formål at genoprette en situation, hvor alle de udgifter, der 
anmeldes med henblik på EU-finansiering, er i overensstemmelse med 
medlemsstaternes og Unionens gældende regler — 

                                                 
6 EUT L 144 af 6.6.2007, s. 22. 
7 EUT L 144 af 6.6.2007, s. 45. 
8 EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. 
9 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 
10 EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3. 
11 Ref. COCOF 07/0037/03 af 29.11.2007, der vedrører Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond, ref. EFFC/24/2008 af 1.4.2008, der vedrører Den 
Europæiske Fiskerifond og "SOLID/2011/31 REV" af 11.1.2012, der er retningslinjer om finansielle 
korrektioner vedrørende uregelmæssigheder i anvendelsen af EU-forordningerne om offentlige indkøb i 
forbindelse med kontrakter, der medfinansieres af de fire fonde under det generelle program "Solidaritet og 
forvaltning af migrationsstrømme" i programmeringsperioden 2007-2013. 
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BESTEMT FØLGENDE:  

Artikel 1 
I bilaget til denne afgørelse fastlægges retningslinjerne for fastsættelse af finansielle 
korrektioner, som skal anvendes på udgifter, der finansieres af Unionen ved delt forvaltning, 
som følge af manglende overholdelse af reglerne om offentlige kontrakter i 
programmeringsperioderne 2007-2013 og 2014-2020. 

Artikel 2 
Retningslinjerne i bilaget afløser retningslinjerne for finansielle korrektioner for manglende 
overholdelse af regler for offentlige kontrakter i forbindelse med programmeringsperioderne 
2000-2006 og 2007-2013, jf. betragtning 5. 

Retningslinjerne i bilaget anvendes, når Kommissionen foretager finansielle korrektioner 
vedrørende uregelmæssigheder opdaget efter datoen for vedtagelse af denne afgørelse.  

Udfærdiget i Bruxelles, den 19.12.2013. 

 På Kommissionens vegne  
 Johannes HAHN 
 Medlem af Kommissionen 


