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KOMISJONI OTSUS, 

19.12.2013, 

millega sätestatakse ja kiidetakse heaks suunised selliste finantskorrektsioonide 
kindlaksmääramiseks, mida tuleb teha ühisjuhtimise raames rahastatavate liidu 

kulutuste suhtes, kui ei ole järgitud riigihanke-eeskirju  

EUROOPA KOMISJON, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut 

ning arvestades järgmist: 

(1) Käesolevate suuniste eesmärk on anda komisjoni asjaomastele talitustele juhiseid 
põhimõtete, kriteeriumide ja skaalade kohta, mida tuleks kohaldada 
finantskorrektsioonide korral, mida komisjon teeb ühisjuhtimise raames rahastatavate 
liidu kulutuste suhtes, kui ei ole järgitud riigihanke-eeskirju, nagu on täpsustatud 
suunistes.  

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju)1 artikli 80 lõike 4 kohaselt peab komisjon: i) kohaldama liikmesriikide 
suhtes finantskorrektsioone, et arvata liidu rahastatavatest kuludest välja sellised 
maksed, mis on tehtud kohaldatavat õigust rikkudes; ii) võtma finantskorrektsioonide 
puhul aluseks kindlakstehtud põhjendamatult kulutatud summade suuruse ja nende 
rahalise mõju eelarvele ning kui neid summasid ei ole võimalik täpselt kindlaks teha, 
võib komisjon kohaldada ekstrapoleeritud või kindlamääralisi korrektsioone vastavalt 
valdkondlikele eeskirjadele; iii) võtma finantskorrektsiooni summa üle otsustades 
arvesse kohaldatava õiguse rikkumise olemust ja raskusastet ning rahalist mõju 
eelarvele, sealhulgas juhtimis- ja kontrollisüsteemide puuduste korral. 

(3) Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette 
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta)2 artiklite 99 ja 100 kohaselt võib komisjon 
finantskorrektsioonide tegemisel rakenduskavale antud liidu toetuse täielikult või 
osaliselt tühistada. Sarnased sätted on ka teistes valdkondlikes eeskirjades, st nõukogu 
27. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1198/2006 (Euroopa Kalandusfondi kohta)3 
artiklites 97 ja 98, nõukogu 25. juuni 2007. aasta otsuse 2007/435/EÜ (millega 
asutatakse üldprogrammi Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine raames Euroopa 
Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond aastateks 2007–2013)4 artiklis 44, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007. aasta otsuse 573/2007/EÜ (millega 
luuakse üldprogrammi Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine raames Euroopa 
Pagulasfond aastateks 2008–2013)5 artiklis 46, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
mai 2007. aasta otsuse 574/2007/EÜ (millega luuakse üldprogrammi Solidaarsus ja 

                                                 
1 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1–96. 
2 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25–78. 
3 ELT L 223, 15.8.2006, lk 1–44. 
4 ELT L 168, 28.6.2007, lk 18–36. 
5 ELT L 144, 6.6.2007, lk 1–21. 
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rändevoogude juhtimine raames Välispiirifond aastateks 2007–2013)6 artiklis 48, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 575/2007/EÜ (millega asutatakse 
üldprogrammi Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine raames Euroopa 
Tagasipöördumisfond aastateks 2008–2013)7 artiklis 46 ja nõukogu 21. juuni 2005. 
aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta)8 
artiklis 31. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju,9 artikli 80 lõige 4 on kohaldatav ka Euroopa Liidu Solidaarsusfondi 
suhtes, kooskõlas nõukogu 11. novembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2012/2002 
(kõnealuse fondi loomise kohta)10 artikli 5 lõikega 3.  

(4) Käesolevaid suuniseid kohaldatakse kõikide mitmeaastases finantsraamistikus 2014–
2020 olevate ühisjuhtimisega fondide suhtes, sealhulgas need, mis ei kujuta 
olemasolevate fondide jätkamist, näiteks politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja 
selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend Sisejulgeolekufondi raames. 

(5) Käesolevate suunistega ajakohastatakse riigihanke-eeskirjade eiramisega seotud 
finantskorrektsioonide kohta programmitöö perioodideks 2000–2006 ja 2007–2013 
antud suunised11. Ajakohastatud suunised kajastavad kogemusi, mis on saadud 
eelmiste suuniste kohaldamisel, ning nendega soovitakse luua selgust 
korrektsioonimäärades, mida kohaldatakse kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega 
ja võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu praktikat. Käesolevad suunised aitavad 
rakendada ka Euroopa Parlamendi 2010. aasta kinnitussoovitust, et ühtlustada 
hankevigade käsitlemist järgmistes poliitikavaldkondades: põllumajandus ja 
loodusvarad, ühtekuuluvus ning energeetika ja transport. Samuti soovitakse 
ulatuslikumalt ühtlustada riigihanke-eeskirjade eiramise kvantifitseerimist Euroopa 
Kontrollikojas ja komisjonis.  

(6) Käesolevad suunised on mõeldud kasutamiseks komisjonile, et tagada liidu antava abi 
suhtes kohaldatavate finantskorrektsioonide puhul liikmesriikide võrdne kohtlemine, 
läbipaistvus ja proportsionaalsus. Finantskorrektsioonide eesmärk on taastada olukord, 
kus kõik liidupoolseks rahastamiseks esitatud kulud on seaduslikud ja korrektsed ning 
kooskõlas kohaldatavate riiklike ja liidu eeskirjadega, 

                                                 
6 ELT L 144, 6.6.2007, lk 22–44. 
7 ELT L 144, 6.6.2007, lk 45–65. 
8 ELT L 209, 11.8.2005, lk 1–25. 
9 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1–96. 
10 EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3–8. 
11 COCOF 07/0037/03-EN, 29.11.2007, mida kohaldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi suhtes; EFFC/24/2008, 1.4.2008, mida kohaldatakse Euroopa 
Kalandusfondi suhtes; ja SOLID/2011/31 REV, 11.1.2012, st suunised, mida kohaldatakse riigihanke-eeskirjade 
eiramise puhul tehtavate finantskorrektsioonide suhtes, mille aluseks on üldprogrammi „Solidaarsus ja 
rändevoogude juhtimine” nelja fondi kaasrahastatud hanked programmitöö perioodil 2007–2013. 
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ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:  

Artikkel 1 
Käesoleva otsuse lisas on esitatud suunised selliste finantskorrektsioonide 
kindlaksmääramiseks, mida tuleb teha ühisjuhtimise raames programmitöö perioodil 2007–
2013 ja 2014–2020 rahastatavate liidu kulutuste suhtes, kui ei ole järgitud riigihanke-eeskirju. 

Artikkel 2 
Lisas esitatud suunistega asendatakse riigihanke-eeskirjade eiramisega seotud 
finantskorrektsioonide kohta programmitöö perioodideks 2000–2006 ja 2007–2013 antud 
suunised, nagu on märgitud põhjenduses 5. 

Lisas esitatud suuniseid kohaldab komisjon selliste finantskorrektsioonide tegemisel, mis on 
seotud eeskirjade eiramisega, mis tuvastatakse pärast käesoleva otsuse vastuvõtmise 
kuupäeva.  

Brüssel, 19.12.2013 

 Komisjoni nimel  
 Johannes HAHN 
 komisjoni liige 


