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KOMISSION PÄÄTÖS, 

annettu 19.12.2013, 

suuntaviivojen vahvistamisesta ja hyväksymisestä niiden rahoitusoikaisujen 
määrittämisen osalta, jotka komissio tekee julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 

noudattamatta jättämisen vuoksi, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituihin, 
unionin rahoittamiin menoihin   

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Näiden suuntaviivojen tarkoituksena on antaa asiasta vastaaville komission yksiköille 
ohjeita periaatteista, perusteista ja ohjeellisista asteikoista, joita olisi sovellettava 
rahoitusoikaisuihin, joita komissio tekee julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
noudattamatta jättämisen vuoksi, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituihin, 
unionin rahoittamiin menoihin, kuten suuntaviivoissa määritellään.  

(2) Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/20121 80 artiklan 4 kohdan mukaisesti komission on i) tehtävä jäsenvaltioita 
koskevat rahoitusoikaisut sovellettavaa lainsäädäntöä rikkovien menojen poistamiseksi 
unionin rahoitusmenoista; ii) laadittava rahoitusoikaisunsa sen perusteella, kuinka 
suuret ovat aiheettomasti kulutetut määrät ja millainen on niiden talousarviovaikutus. 
Silloin, kun kyseisiä määriä ei voi tarkasti määrittää, komissio voi soveltaa 
ekstrapoloituja tai kiinteämääräisiä oikaisuja alakohtaisten sääntöjen mukaisesti; iii) 
otettava rahoitusoikaisujen määristä päättäessään huomioon sovellettavan 
lainsäädännön rikkomisen luonne ja vakavuus sekä sen talousarviovaikutukset, 
mukaan lukien hallinnointi- ja valvontajärjestelmien puutteet.  

(3) Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1083/20062 99 ja 100 artiklan mukaisesti komissio voi tehdä 
rahoitusoikaisuja peruuttamalla toimenpideohjelmalle myönnetyn unionin 
rahoitusosuuden kokonaan tai osittain. Samankaltaisia säännöksiä on muissa 
alakohtaisissa säädöksissä, erityisesti Euroopan kalatalousrahastosta 27 päivänä 
heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/20063 97 ja 98 
artiklassa, eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 kolmansien 
maiden kansalaisten kotouttamista varten osana yhteisvastuuta ja 
maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa 25 päivänä kesäkuuta 2007 
tehdyn neuvoston päätöksen 2007/435/EY4 44 artiklassa, Euroopan pakolaisrahaston 
perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen 
hallintaa koskevaa yleisohjelmaa 23 päivänä toukokuuta 2007 tehdyn Euroopan 

                                                 
1 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
2 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25. 
3 EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1. 
4 EUVL L 168, 28.6.2007, s. 18. 
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parlamentin ja neuvoston päätöksen 573/2007/EY5 46 artiklassa, ulkorajarahaston 
perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen 
hallintaa koskevaa yleisohjelmaa 23 päivänä toukokuuta 2007 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen 574/2007/EY6 48 artiklassa, Euroopan 
paluurahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja 
maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa 23 päivänä toukokuuta 2007 
tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 575/2007/EY7 46 artiklassa sekä 
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/20058 31 artiklassa.  Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston osalta sovelletaan myös unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20129 80 artiklan 4 
kohdan säännöksiä Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/200210 5 artiklan 3 
kohdan mukaisesti.  

(4) Näitä suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin yhteistyössä hallinnoitaviin rahastoihin, jotka 
sisältyvät vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen, myös 
niihin, joilla ei jatketa nykyisten rahastojen toimintaa, kuten sisäisen turvallisuuden 
rahastoon kuuluva poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä 
kriisinhallinnan rahoitusväline. 

(5) Näillä suuntaviivoilla päivitetään suuntaviivoja, jotka koskevat rahoitusoikaisuja 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi 
ohjelmakausilla 2000–2006 ja 2007–201311. Näissä päivitetyissä suuntaviivoissa on 
otettu huomioon aiempien suuntaviivojen soveltamisesta saadut kokemukset, ja niiden 
tarkoituksena on selventää suhteellisuusperiaatteen mukaisesti sovellettavien 
rahoitusoikaisujen tasoa ottaen huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö. Näillä suuntaviivoilla edistetään myös Euroopan parlamentin vuonna 
2010 antaman vastuuvapautta koskevan suosituksen soveltamista. Kyseinen suositus 
koskee julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien virheiden käsittelyn 
yhdenmukaistamista seuraavilla politiikan aloilla: maatalous ja luonnonvarat, 
koheesio, energia ja liikenne. Suositukseen sisältyy myös Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen ja komission julkisiin hankintoihin liittyvien 
sääntöjenvastaisuuksien määrällisen arvioinnin yhdenmukaistamisen edistäminen.   

(6) Suuntaviivat on tarkoitettu komission käyttöön, jotta varmistetaan tasapuolinen 
kohtelu jäsenvaltioiden kesken, avoimuus ja oikeasuhteisuus unionin rahoittamia 
menoja koskevien rahoitusoikaisujen soveltamisessa. Rahoitusoikaisujen tarkoituksena 

                                                 
5 EUVL L 144, 6.6.2007, s. 1. 
6 EUVL L 144, 6.6.2007, s. 22. 
7 EUVL L 144, 6.6.2007, s. 45. 
8 EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. 
9 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
10 EUVL L 311, 14.11.2002, s. 3. 
11 Asiakirja COCOF 07/0037/03-EN, 29.11.2007, jota sovelletaan Euroopan aluekehitysrahastoon, 
koheesiorahastoon ja Euroopan sosiaalirahastoon; asiakirja EFFC/24/2008, 1.4.2008, jota sovelletaan Euroopan 
kalatalousrahastoon; ja asiakirja SOLID/2011/31 REV, 11.1.2012, eli suuntaviivat, jotka koskevat 
rahoitusoikaisuja, joita sovelletaan julkisia hankintoja koskevien unionin sääntöjen soveltamisessa tapahtuneiden 
sääntöjenvastaisuuksien osalta. Kyseiset julkiset hankinnat liittyvät yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen 
hallintaa koskevan yleisohjelman piiriin kuuluvien neljän rahaston yhteisrahoittamiin sopimuksiin 
ohjelmakaudella 2007–2013. 
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on palauttaa tilanne, jossa kaikki unionin rahoitettaviksi ilmoitetut menot ovat laillisia 
ja asianmukaisia ja sovellettavien kansallisten ja unionin sääntöjen mukaisia, 

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:  

1 artikla 
Tämän päätöksen liitteessä esitetään suuntaviivat julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
noudattamatta jättämisen vuoksi tehtävien rahoitusoikaisujen määrittämiseksi yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituihin, unionin rahoittamiin menoihin ohjelmakausilla 2007–
2013 ja 2014–2020. 

2 artikla 
Liitteessä esitetyillä suuntaviivoilla korvataan ohjelmakausilla 2000–2006 ja 2007–2013 
sovelletut, julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi tehtäviä 
rahoitusoikaisuja koskevat suuntaviivat johdanto-osan 5 kappaleessa esitetyn mukaisesti.   

Komissio soveltaa liitteessä esitettyjä suuntaviivoja tehdessään rahoitusoikaisuja tämän 
päätöksen antamispäivän jälkeen havaittujen sääntöjenvastaisuuksien osalta.   

Tehty Brysselissä 19.12.2013. 

 Komission puolesta  
 Johannes HAHN 
 Komission jäsen 


