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KOMMISSIONENS BESLUT 

av den 19.12.2013 

om fastställande och godkännande av riktlinjer för fastställande av finansiella 
korrigeringar som kommissionen ska tillämpa på utgifter som finansieras av unionen 
genom delad förvaltning, i de fall som bestämmelserna om offentlig upphandling inte 

har följts  

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och 

av följande skäl: 

(1) Syftet med dessa riktlinjer är att ge ledning till berörda avdelningar vid kommissionen 
om de principer, kriterier och skalor som ska tillämpas på kommissionens finansiella 
korrigeringar när det gäller utgifter som finansieras av unionen genom delad 
förvaltning, i de fall som bestämmelserna om offentlig upphandling inte har följts, 
såsom anges i riktlinjerna.  

(2) Enligt artikel 80.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna 
budget1 ska kommissionen i) göra finansiella korrigeringar hos medlemsstaterna i 
syfte att från unionsfinansieringen utesluta utgifter som står i strid med gällande lag, 
ii) grunda sina finansiella korrigeringar på fastställda belopp som använts felaktigt och 
de ekonomiska konsekvenserna för budgeten, och när dessa belopp inte kan fastställas 
exakt får kommissionen tillämpa en extrapolerad korrigering eller schablonkorrigering 
i enlighet med de sektorsspecifika reglerna samt iii) när den finansiella korrigeringens 
belopp beslutas, beakta arten och omfattningen på överträdelsen av gällande lag och de 
ekonomiska konsekvenserna för budgeten, inbegripet när det gäller brister i 
förvaltning och kontrollsystem.  

(3) Enligt artiklarna 99 och 100 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 
om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden2 får kommissionen göra finansiella 
korrigeringar genom att helt eller delvis dra in unionsstödet till ett operativt program. 
Liknande bestämmelser finns i andra sektorsspecifika regler, nämligen artiklarna 97 
och 98 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska 
fiskerifonden3, artikel 44 i rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om 
inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 
2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar”4, artikel 46 i Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för 
perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och 
hantering av migrationsströmmar”5, artikel 48 i Europaparlamentets och rådets beslut 

                                                 
1 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. 
2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25. 
3 EUT L 223, 15.8.2006, s. 1. 
4 EUT L 168, 28.6.2007, s. 18. 
5 EUT L 144, 6.6.2007, s. 1. 
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nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för 
perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och 
hantering av migrationsströmmar”6, artikel 46 i Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden 
för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och 
hantering av migrationsströmmar”7 och artikel 31 i rådets förordning (EG) 
nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken8. När det gäller Europeiska unionens solidaritetsfond är artikel 80.4 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 
oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget9 också tillämplig, i 
överensstämmelse med artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 
november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond10.  

(4) Dessa riktlinjer kommer att vara tillämpliga på alla fonder som omfattas av delad 
förvaltning och ingår i den fleråriga budgetramen 2014–2020, även de som inte utgör 
en fortsättning på befintliga fonder, t.ex. instrumentet för ekonomiskt stöd till 
polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering 
inom fonden för inre säkerhet. 

(5) Dessa riktlinjer utgör en uppdatering av riktlinjerna för finansiella korrigeringar om 
bestämmelserna för offentlig upphandling inte följs för programperioderna 2000–2006 
och 2007–201311. Dessa uppdaterade riktlinjer återspeglar erfarenheterna av 
tillämpningen av de tidigare riktlinjerna och syftar till att skapa klarhet om 
korrigeringsnivån i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen och med 
beaktande av Europeiska unionens domstols rättspraxis. Dessa riktlinjer är också ett 
led i uppföljningen av Europaparlamentets rekommendation vid beviljandet av 
ansvarsfrihet 2010 om att harmonisera behandlingen av fel vid offentlig upphandling 
inom jordbruk och naturresurser, sammanhållning, energi och transport, samt om att 
främja en ökad harmonisering av Europeiska revisionsrättens och kommissionens 
kvantifiering av oriktigheter i samband med offentlig upphandling.  

(6) Dessa riktlinjer bör användas av kommissionen för att säkra likabehandling mellan 
medlemsstaterna, öppenhet och proportionalitet vid tillämpning av finansiella 
korrigeringar i anslutning till utgifter som finansieras av unionen. Syftet med 
finansiella korrigeringar är att återupprätta en situation där samtliga utgifter som 
deklareras för finansiering från unionen är lagliga och korrekta och förenliga med 
tillämpliga nationella regler och EU-regler. 

                                                 
6 EUT L 144, 6.6.2007, s. 22. 
7 EUT L 144, 6.6.2007, s. 45. 
8 EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. 
9 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. 
10 EUT L 311, 14.11.2002, s. 3. 
11 COCOF 07/0037/03-SV av den 29 november 2007, tillämpliga på Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden; EFFC/24/2008 av den 1 april 2008, 
tillämplig på Europeiska fiskerifonden; SOLID/2011/31 REV av den 11 januari 2012, riktlinjer för de finansiella 
korrigeringar som ska tillämpas vid oriktigheter i tillämpningen av unionens bestämmelser om offentlig 
upphandling på kontrakt som delfinansieras av de fyra fonderna inom det allmänna programmet ”Solidaritet och 
hantering av migrationsströmmar” under programperioden 2007–2013. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  

Artikel 1 
I bilagan till detta beslut anges riktlinjerna för fastställande av finansiella korrigeringar som 
ska tillämpas på utgifter som finansieras av unionen genom delad förvaltning för 
programperioderna 2007–2013 och 2014–2020, i de fall som bestämmelserna för offentlig 
upphandling inte har följts. 

Artikel 2 
Riktlinjerna i bilagan ersätter riktlinjerna om finansiella korrigeringar om bestämmelserna för 
offentlig upphandling inte följs för programperioderna 2000–2006 och 2007–2013, såsom 
anges i skäl 5. 

Riktlinjerna i bilagan ska tillämpas av kommissionen när den gör finansiella korrigeringar 
som avser oriktigheter som upptäcks efter det att detta beslut antagits.  

Utfärdat i Bryssel den 19.12.2013 

 På kommissionens vägnar  
 Johannes HAHN 
 Ledamot av kommissionen 


