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DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI 

ta’ 19.12.2013 

dwar l-istabbiliment u l-approvazzjoni tal-linji gwida għad-determinazzjoni tal-
korrezzjonijiet finanzjarji li għandhom jitwettqu mill-Kummissjoni rigward in-nefqa 
ffinanzjata mill-Unjoni taħt ġestjoni kondiviża, għal nuqqas ta’ konformità mar-regoli 

dwar l-akkwist pubbliku  
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DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI 

ta’ 19.12.2013 

dwar l-istabbiliment u l-approvazzjoni tal-linji gwida għad-determinazzjoni tal-
korrezzjonijiet finanzjarji li għandhom jitwettqu mill-Kummissjoni rigward in-nefqa 
ffinanzjata mill-Unjoni taħt ġestjoni kondiviża, għal nuqqas ta’ konformità mar-regoli 

dwar l-akkwist pubbliku  

IL-KUMMISSJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

Billi: 

(1) L-għan ta’ dawn il-linji gwida huwa li jipprovdu gwida lis-servizzi rilevanti tal-
Kummissjoni dwar il-prinċipji, il-kriterji u l-iskali li għandhom jiġu applikati rigward 
il-korrezzjonijiet finanzjarji magħmula mill-Kummissjoni dwar in-nefqa ffinanzjata 
mill-Unjoni taħt ġestjoni kondiviża, għan-nuqqas ta’ konformità mar-regoli 
applikabbli dwar l-akkwist pubbliku, kif speċifikat fil-linji gwida.  

(2) Skont l-Artikolu 80(4) tar-Regolament (UE, EURATOM) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Unjoni1, il-Kummissjoni hija mitluba: (i) twettaq 
korrezzjonijiet finanzjarji fuq l-Istati Membri sabiex teskludi mill-Unjoni nefqa 
finanzjarja mġarrba, kaġun ta' ksur tal-liġi applikabbli; (ii) tibbaża l-korrezzjonijiet 
finanzjarji tagħha fuq l-identifikazzjoni tal-ammonti minfuqa inġustifikatament, u l-
implikazzjonijiet finanzjarji għall-baġit u, meta dawk l-ammonti ma jkunux jistgħu 
jiġu identifikati preċiżament, il-Kummissjoni tista' tapplika korrezzjonijiet estrapolati 
jew b'rata fissa skont ir-regoli speċifiċi għas-setturi; (iii) meta tiddeċiedi dwar l-
ammont ta' korrezzjoni finanzjarja, tikkunsidra n-natura u l-gravità tal-ksur tal-liġi 
applikabbli u l-implikazzjonijiet finanzjarji għall-baġit, inkluż il-każ ta' nuqqasijiet fis-
sistemi ta' ġestjoni u kontroll.  

(3) Skont l-Artikoli 99 u 100 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-
11 ta’ Lulju 2006, li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni2 , il-
Kummissjoni tista’ tagħmel korrezzjonijiet finanzjarji billi tikkanċella totalment jew 
parzjalment il-kontribuzzjoni magħmula mill-Unjoni għall-programm operattiv. 
Jeżistu dispożizzjonijiet simili f'regoli speċifiċi għas-setturi, primarjament l-
Artikoli 97 u 98 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 tas-27 ta' Lulju 2006 
dwar il-Fond Ewropew għas-Sajd3, l-Artikolu 44 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2007/435/KE tal-25 ta' Ġunju 2007 li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għall-Integrazzjoni 
ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-perjodu mill-2007 sa l-2013 bħala parti mill-
Programm Ġenerali "Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni"4, l-Artikolu 46 
tad-Deċiżjoni 573/2007/KE tat-23 ta' Mejju 2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

                                                 
1 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1–96. 
2 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25-78. 
3 ĠU L 223, 15.8.2006, p. 1-44. 
4 ĠU L 168, 28.6.2007, p. 18-36. 
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li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perjodu mill-2008 sal-2013 bħala 
parti mill-programm ġenerali "Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni"5, l-
Artikolu 48 tad-Deċiżjoni 574/2007/KE tat-23 ta' Mejju 2007 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Fond għall-Fruntieri Esterni għall-perijodu mill-2007 sal-
2013 bħala parti mill-programm ġenerali "Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta’ 
Migrazzjoni"6, l-Artikolu 46 tad-Deċiżjoni 575/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Ritorn għall-perjodu mill-2008 sal-2013 
bħala parti mill-programm ġenerali "Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni"7 
u l-Artikolu 31 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 
dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni8. Rigward il-Fond ta’ Solidarjetà 
tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 80(4) tar-Regolament (UE, EURATOM) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni9 hija wkoll applikabbli, f’konformità mal-
Artikolu 5(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-
11 ta’ Novembru 2002 li jistabbilixxi l-Fond10.  

(4) Dawn il-linji gwida se jkunu applikabbli għall-Fondi kollha għal ġestjoni kondiviża 
inklużi fil-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020, inklużi dawk li ma jikkostitwixxux 
kontinwazzjoni ta’ Fondi eżistenti bħall-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-
kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità u l-ġestjoni tal-
kriżi fi ħdan il-Fond għas-Sigurtà Interna. 

(5) Dawn il-linji gwida huma aġġornament tal-linji gwida dwar il-korrezzjonijiet 
finanzjarji għan-nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-akkwist pubbliku għal perjodi ta’ 
programmazzjoni 2000-2006 u 2007-201311. Dawn il-linji gwida aġġornati jirriflettu l-
esperjenza miksuba mill-applikazzjoni ta’ linji gwida preċedenti u l-għan tagħhom hu 
li jikkjarifikaw il-livell ta’ korrezzjonijiet li jiġi applikat skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità u b’kunsiderazzjoni tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea. Dawn il-linji gwida jikkontribwixxu wkoll biex jindirizzaw ir-
rakkomandazzjoni tar-rilaxx tal-Parlament Ewropew tal-2010 għall-armonizzazzjoni 
tat-trattament tal-iżbalji relatati mal-akkwist pubbliku għal dawn l-oqsma ta’ politika li 
ġejjin: Agrikoltura u Riżorsi Naturali, Koeżjoni, Enerġija u Trasport u biex 
jippromwovu aktar armonizzazzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-
kwantifikazzjoni tal-Kummissjoni tal-irregolaritajiet fl-akkwist pubbliku.  

(6) Il-linji gwida għandhom jintużaw mill-Kummisjoni biex jiżguraw trattament indaqs 
bejn l-Istati Membri u trasparenza u proporzjonalità meta jiġu applikati l-
korrezzjonijiet finanzjarji marbuta man-nefqa ffinanzjata mill-Unjoni. L-iskop tal-
korrezzjonijiet finanzjarji huwa li jirrestawraw sitwazzjoni fejn in-nefqa kollha 
ddikjarata għall-finanzjament mill-Unjoni tkun legali u regolari, b'konformità mar-
regoli nazzjonali u tal-Unjoni applikabbli. 

                                                 
5 ĠU L 144, 6.6.2007, p. 1–21. 
6 ĠU L 144, 6.6.2007, p. 22–44. 
7 ĠU L 144, 6.6.2007, p. 45–65. 
8 ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1–25. 
9 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1–96. 
10 ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3–8. 
11 Ref. COCOF 07/0037/03-EN ta' 29/11/2007 applikabbli għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 

Fond ta’ Koeżjoni u Fond Soċjali Ewropew; Ref. EFFC/24/2008 tal-1/4/2008, applikabbli għall-Fond 
Ewropew għas-Sajd; u "SOLID/2011/31 REV" tal-11/01/2012, jiġifieri l-linji gwida għall-
korrezzjonijiet finanzjarji li jridu jiġu applikati għall-irregolaritajiet fl-applikazzjoni tar-regolamenti tal-
Unjoni dwar l-akkwist pubbliku għal kuntratti kofinanzjati mill-erba' Fondi tal-Programm Ġenerali 
"Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni" matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013. 
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IDDEĊIDIET KIF ĠEJ:  

Artikolu 1 
Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi fl-Anness l-linji gwida għad-determinazzjoni tal-korrezzjonijiet 
finanzjarji li għandhom jitwettqu fir-rigward tan-nefqa ffinanzjata mill-Unjoni taħt ġestjoni 
maqsuma għall-perjodi ta’ programmazzjoni 2007-2013 u 2014-2020, għal nuqqas ta’ 
konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku. 

Artikolu 2 
Il-linji gwida stipulati fl-Anness jissostitwixxu l-linji gwida dwar il-korrezzjonijiet finanzjarji 
għan-nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-akkwist pubbliku għall-perjodi ta’ 
programmazzjoni 2000-2006 u 2007-2013, kif speċifikat aktar ’il fuq fil-premessa 5. 

Il-linji gwida stipulati fl-Anness għandhom jiġu applikati mill-Kummissjoni meta din tkun 
qed tagħmel korrezzjonijiet finanzjarji relatati ma’ irregolaritajiet misjuba wara d-data tal-
adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.  

Magħmula fi Brussell, 19.12.2013 

 Għall-Kummissjoni  
 Johannes HAHN 
 Membru tal-Kummissjoni 


