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KOMMISSIONENS AFGØRELSE 

af 30.4.2015 

om ændring af afgørelse C(2013) 1573 om godkendelse af retningslinjer for afslutning af 

operationelle programmer godkendt til bistand fra Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (2007-2013) 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1297/2013
1
 blev Rådets 

forordning (EF) nr. 1083/2006
2
 ændret for at skabe fleksibilitet med hensyn til 

Unionens bidrag i form af betalinger af saldoen for hver prioritet, hvilket kræver en 

ændring af bilaget til Kommissionens afgørelse C(2013) 1573 af 20. marts 2013 om 

godkendelse af retningslinjer for afslutning af operationelle programmer godkendt til 

bistand fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond 

og Samhørighedsfonden (2007-2013). 

(2) Som en undtagelse fra artikel 53, stk. 2, og fra artikel 53, stk. 4, andet punktum, i 

forordning (EF) nr. 1083/2006 blev forhøjelsen på 10 % af medfinansieringssatsen for 

mellemliggende betalinger og betalinger af saldoen ved forordning (EU) nr. 

1297/2013 på visse betingelser forlænget indtil udgangen af programmeringsperioden. 

(3) Med henblik på at fremme en forenklet og gennemsigtig afslutningsproces bør 

retningslinjerne for afslutning ændres, således at der skabes yderligere afklaring med 

hensyn til fristerne for betaling af offentlige bidrag og udvælgelse af operationer, de 

særlige regler om faseinddeling, anvendelsen af resterende finansieringstekniske 

instrumenter, anmeldelse af støtteberettigede udgifter under finansieringstekniske 

instrumenter ved afslutning, anmeldelse af beløb, der endnu ikke er inddrevet, 

rapportering om gældende lofter i henhold til forordningen, fortolkningen af artikel 95 

og 96 i forordning (EF) nr. 1083/2006 og omfanget af de korrigerende 

foranstaltninger, der skal anvendes for at opnå en udtalelse fra revisionsmyndigheden 

uden forbehold — 

BESTEMT FØLGENDE:  

Eneste artikel  

Bilaget til afgørelse C(2013) 1573 erstattes af bilaget til denne afgørelse. 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1297/2013 af 11. december 2013 om ændring af 

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for 

visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle 

stabilitet, om frigørelsesreglerne for visse medlemsstater samt om reglerne om betalinger af saldoen 

(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 253). 
2 Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af 

forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25). 
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Udfærdiget i Bruxelles, den 30.4.2015. 

 På Kommissionens vegne 

 Corina CREŢU 

 Medlem af Kommissionen  


