
EL    EL 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 19.12.2013  
C(2013) 9527 final 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19.12.2013 

για τη θέσπιση και την έγκριση  κατευθυντήριων γραμμών για τον καθορισμό των 
δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να γίνονται από την Επιτροπή στις δαπάνες 
που χρηματοδοτούνται από την Ένωση στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, 

λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19.12.2013 

για τη θέσπιση και την έγκριση  κατευθυντήριων γραμμών για τον καθορισμό των 
δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να γίνονται από την Επιτροπή στις δαπάνες 
που χρηματοδοτούνται από την Ένωση στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, 

λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων  

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σκοπός των παρουσών κατευθυντήριων  γραμμών είναι να παρέχουν καθοδήγηση στις 
σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με τις αρχές, τα κριτήρια και τις κλίμακες 
που πρέπει να εφαρμόζονται για τις δημοσιονομικές διορθώσεις στις οποίες προβαίνει 
η Επιτροπή όσον αφορά τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί 
δημόσιων συμβάσεων, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές.  

(2) Σύμφωνα με το άρθρο  80 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης1, η Επιτροπή οφείλει, (i) να προβαίνει σε δημοσιονομικές 
διορθώσεις στα κράτη μέλη προκειμένου να αποκλείονται από την ενωσιακή 
χρηματοδότηση δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά παράβαση του ισχύοντος 
δικαίου· (ii) να βασίζει τις δημοσιονομικές διορθώσεις της στην επισήμανση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, και στις  οικονομικές επιπτώσεις για τον 
προϋπολογισμό και, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός 
των εν λόγω ποσών,  η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει διορθώσεις κατά παρέκταση ή 
κατ' αποκοπή, σύμφωνα με τους τομεακούς κανόνες· (iii) όταν αποφασίζει για το 
ποσό μιας δημοσιονομικής διόρθωσης, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τον χαρακτήρα 
και τη σπουδαιότητα της παράβασης του ισχύοντος δικαίου και τις οικονομικές 
επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ελλείψεων 
στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.    

(3) Σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  1083/2006 του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής2, η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε δημοσιονομικές διορθώσεις, 
ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της συνεισφοράς της Ένωσης σε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα. Παρόμοιες διατάξεις προβλέπονται και σε άλλους κανονισμούς που 
αφορούν ειδικούς τομείς, όπως τα άρθρα 97 και 98 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006,  που θεσπίζει ειδικές διατάξεις 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας3, το άρθρο 44 της απόφασης 2007/435/EΚ του 

                                                 
1 EE L 298 της 1.8.1991, σ. 1–96. 
2 EE L 210 της 15.11.2006, σ. 25-78. 
3 EE L 223 της 15.11.2006, σ. 1-44. 
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Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του 
γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»4, το 
άρθρο 46 της απόφασης 573/2007/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007,  σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσφύγων, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος 
«Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»  
5, το άρθρο 48 της απόφασης 574/2007/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών 
Συνόρων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος 
«Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»  
6, το άρθρο 46 της απόφασης 575/2007/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την περίοδο 
2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών»7 και το άρθρο 31 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005. για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής8. Όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύει και 
το άρθρο 80 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά 
με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης9, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου10.  

(4) Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμόζονται σε όλα τα ταμεία 
επιμερισμένης διαχείρισης που περιλαμβάνονται στο πολυετές  δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014-2020, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν αποτελούν συνέχιση των 
υφιστάμενων ταμείων, όπως το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για την αστυνομική 
συνεργασία, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και τη διαχείριση κρίσεων, 
στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. 

(5) Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν επικαιροποίηση των οδηγιών για τις 
δημοσιονομικές διορθώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί δημόσιων 
συμβάσεων για τις περιόδους προγραμματισμού 2000-2006 και 2007-201311. Οι 
παρούσες επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές αντικατοπτρίζουν την εμπειρία 
που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των προηγούμενων κατευθυντήριων γραμμών και 
έχουν σκοπό να διασαφηνίσουν το επίπεδο των διορθώσεων που πρέπει να 
εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και λαμβανομένης υπόψη 
της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρούσες 

                                                 
4 EE L 168 της 1.8.1991, σ. 18-36. 
5 ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 1–21. 
6 ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 22–44. 
7 EE L 144 της 1.8.1991, σ. 45–65. 
8 ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1–25. 
9 EE L 298 της 1.8.1991, σ. 1–96. 
10 EE L 311 της 27.8.2002, σ. 3–8. 
11 Σχετ. COCOF 07/0037/03-EN της 29/11/2007 που εφαρμόζεται για το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο· σχετ. EFFC/24/2008 της 
1/4/2008, που εφαρμόζεται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· και "SOLID/2011/31 REV" της 11/01/2012, 
δηλαδή οι κατευθυντήριες γραμμές για τις δημοσιονομικές διορθώσεις που πρέπει να εφαρμόζονται για τις 
παρατυπίες όσον αφορά την εφαρμογή των ενωσιακών κανονισμών περί δημόσιων συμβάσεων στις συμβάσεις 
που συγχρηματοδοτούνται από τα τέσσερα ταμεία του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών» κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. 
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κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν επίσης απάντηση στη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής του 2010 για την εναρμόνιση 
της αντιμετώπισης των σφαλμάτων στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων στους 
ακόλουθους τομείς πολιτικής: γεωργία και φυσικοί πόροι, συνοχή,  ενέργεια και 
μεταφορές και για την προώθηση της ενίσχυσης της εναρμόνισης της ποσοτικής 
εκτίμησης των παρατυπιών στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων εκ μέρους του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής.  

(6) Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές  
προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη μεταχείριση μεταξύ κρατών μελών, τη 
διαφάνεια και την αναλογικότητα κατά την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων 
όσον αφορά τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την ΄Ενωση. Στόχος των 
δημοσιονομικών διορθώσεων είναι η επαναφορά στην κατάσταση όπου όλες οι 
δαπάνες που δηλώνονται για συγχρηματοδότηση από την Ένωση είναι νόμιμες και 
κανονικές, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:  

Άρθρο 1 
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται στο παράρτημα οι κατευθυντήριες γραμμές για τον 
καθορισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να γίνονται στις δαπάνες που 
χρηματοδοτούνται από την Ένωση, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τις 
περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020, λόγω μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. 

Άρθρο 2 
Οι κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στο παράρτημα αντικαθιστούν τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις δημοσιονομικές διορθώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων για τις περιόδους προγραμματισμού 2000-2006 και 2007-
2013, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 5. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στο παράρτημα εφαρμόζονται από την 
Επιτροπή κατά την πραγματοποίηση των δημοσιονομικών διορθώσεων για παρατυπίες που 
θα εντοπιστούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.  

Βρυξέλλες, 19.12.2013 

 Για την Επιτροπή  
 Johannes HAHN 
 Μέλος της Επιτροπής 


