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KOMISIJAS LĒMUMS 

(19.12.2013), 

ar ko izstrādā un apstiprina pamatnostādnes par tādu finanšu korekciju noteikšanu, 
kuras publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanas gadījumā Komisija veic attiecībā uz 

izdevumiem, ko finansē Savienība saskaņā ar dalīto pārvaldību 

EIROPAS KOMISIJA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

tā kā: 

(1) Šīs pamatnostādnes ir paredzētas, lai sniegtu norādījumus attiecīgajiem Komisijas 
dienestiem par principiem, kritērijiem un skalām, kas būtu jāpiemēro finanšu 
korekcijām, kuras publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanas gadījumā Komisija 
veic attiecībā uz izdevumiem, ko finansē Savienība saskaņā ar dalīto pārvaldību, kā 
paredzēts pamatnostādnēs. 

(2) Saskaņā ar 80. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības vispārējam budžetam1, Komisija: i) dalībvalstīm piemēro finanšu 
korekcijas, lai no Savienības finansējuma izslēgtu izdevumus, kas radušies, pārkāpjot 
piemērojamos tiesību aktus; ii) finanšu korekcijas veic, pamatojoties uz konstatētajām 
nepamatoti izlietotajām summām un finanšu ietekmi uz budžetu, un, ja šādas summas 
nevar precīzi noteikt, Komisija var piemērot ekstrapolētu korekciju vai fiksētas likmes 
korekciju saskaņā ar nozaru noteikumiem; iii) lemjot par finanšu korekcijas summu, 
Komisija ņem vērā piemērojamo tiesību aktu pārkāpumu būtību un nopietnību un 
finansiālo ietekmi uz budžetu, tostarp pārvaldības un kontroles sistēmu nepilnību 
gadījumā.  

(3) Saskaņā ar 99. un 100. pantu Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu2, Komisija var veikt finanšu 
korekcijas, pilnīgi vai daļēji atceļot Savienības ieguldījumu darbības programmai. 
Līdzīgi noteikumi pastāv citās nozaru tiesību normās, proti, 97. un 98. pantā Padomes 
2006. gada 27. jūlija Regulā (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu3, 
44. pantā Padomes 2007. gada 25. jūnija Lēmumā 2007/435/EK, ar ko laikposmam no 
2007. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 
fondu kā daļu no Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu 
pārvaldība"4, 46. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija Lēmumā 
573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas 
Bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu 
pārvaldība"5, 48. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija Lēmumā 
574/2007/EK, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas 

                                                 
1 OV L 298, 26.10.2012., 1.-96. lpp. 
2 OV L 210, 31.7.2006., 25.-78. lpp. 
3 OV L 223, 15.8.2006., 1.-44. lpp. 
4 OV L 168, 28.6.2007., 18.-36. lpp. 
5 OV L 144, 6.6.2007., 1.-21.lpp. 
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Ārējo robežu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas 
plūsmu pārvaldība"6, 46. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā 
575/2007/EK, ar kuru izveido Eiropas Atgriešanās fondu laika posmam no 2008. līdz 
2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu 
pārvaldība"7, un 31. pantu Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1290/2005 
par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu8. Attiecībā uz Eiropas Savienības 
Solidaritātes fondu 80. panta 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības vispārējam budžetam9, arī ir piemērojams atbilstīgi 5. panta 3. punktam 
Padomes 2002. gada 11. novembra Regulā (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas 
Savienības Solidaritātes fondu10. 

(4) Šīs pamatnostādnes attiecinās uz visiem fondiem, kuriem piemēro dalītu pārvaldību un 
kuri iekļauti daudzgadu finanšu shēmā 2014.-2020. gadam, tostarp tiem, kuri nav 
esošo fondu turpinājums, piemēram, finansiālā atbalsta instruments policijas 
sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai, kas ir 
Iekšējās drošības fonda daļa. 

(5) Šīs pamatnostādnes ir atjauninātas pamatnostādnes par finanšu korekcijām, ko veic 
publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanas gadījumā plānošanas periodos 2000.–
2006. gadam un 2007.–2013. gadam11. Šīs atjauninātās pamatnostādnes atspoguļo 
pieredzi, kas gūta, piemērojot iepriekšējās pamatnostādnes, un paredz ieviest lielāku 
skaidrību par korekciju līmeni, ko piemēro saskaņā ar proporcionalitātes principu un 
ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. Šīs pamatnostādnes palīdz arī pildīt 
Eiropas Parlamenta 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanas dokumentā iekļauto 
ieteikumu, ar ko paredzēts saskaņot rīcību publiskā iepirkuma kļūdu gadījumā tādās 
politikas jomās kā lauksaimniecība un dabas resursi, kohēzija, enerģētika un 
transports, un labāk saskaņot Eiropas Revīzijas palātas un Komisijas pieeju 
pārkāpumu kvantitatīvai izteikšanai publiskā iepirkuma jomā. 

(6) Šīs pamatnostādnes Komisijas dienestiem būtu jāizmanto, lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi pret dalībvalstīm, pārredzamību un proporcionalitāti, piemērojot finanšu 
korekcijas attiecībā uz izdevumiem, kurus finansējusi Savienība. Finanšu korekciju 
mērķis ir atjaunot situāciju, kurā visi izdevumi, kas ir deklarēti finansēšanai no 
Savienības līdzekļiem, atbilstoši piemērojamiem valsts un Savienības noteikumiem ir 
likumīgi un pareizi, 

                                                 
6 OV L 144, 6.6.2007., 22.-44.lpp. 
7 OV L 144, 6.6.2007., 45.-65. lpp. 
8 OV L 209, 11.8.2005., 1.-25. lpp. 
9 OV L 298, 26.10.2012., 1.-96. lpp. 
10 OV L 311, 14.11.2002., 3.-8. lpp. 
11 Ref. COCOF 07/0037/03-EN, 29.11.2007., piemērojamas Eiropas Reģionālās attīstības fondam, 

Kohēzijas fondam un Eiropas Sociālajam fondam; Ref. EFFC/24/2008, 1.4.2008., piemērojamas 
Eiropas Zivsaimniecības fondam; un "SOLID/2011/31 REV", 11.01.2012., t.i. Pamatnostādnes par 
finanšu korekcijām, kuras Savienības publiskā iepirkuma noteikumu neatbilstošas piemērošanas 
gadījumā attiecina uz līgumiem, ko līdzfinansē četri Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas 
plūsmu pārvaldība" fondi 2007.–2013. gada plānošanas periodā. 
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IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

1. pants 
Šā lēmuma pielikumā ir iekļautas pamatnostādnes tādu finanšu korekciju noteikšanai, kuras 
publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanas gadījumā veic attiecībā uz izdevumiem, ko 
finansē Savienība saskaņā ar dalītu pārvaldību 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada 
plānošanas periodos. 

2. pants 
Pielikumā iekļautās pamatnostādnes aizstāj pamatnostādnes par finanšu korekcijām, ko veic 
publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanas gadījumā plānošanas periodos 2000.–
2006. gadam un 2007.–2013. gadam, kā norādīts iepriekš 5. apsvērumā. 

Komisija piemēro pielikumā iekļautās pamatnostādnes, veicot finanšu korekcijas attiecībā uz 
pārkāpumiem, kas atklāti pēc šā lēmuma pieņemšanas dienas.  

Briselē, 19.12.2013 

 Komisijas vārdā –  
 Johannes HAHN 
 Komisijas loceklis 


