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EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och
av följande skäl:
(1)

Syftet med de riktlinjer för fastställande av finansiella korrigeringar som anges i detta
beslut är att ge vägledning till kommissionens berörda avdelningar om de principer,
kriterier och skalor som ska tillämpas på de finansiella korrigeringar som
kommissionen gör avseende utgifter som finansieras av unionen enligt delad
förvaltning, i de fall som de tillämpliga bestämmelserna om offentlig upphandling inte
har följts, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU1, 2014/24/EU2
och 2014/25/EU3, enligt dessa riktlinjer.

(2)

I enlighet med artikel 144 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 101.8 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10464 ska
kommissionen göra finansiella korrigeringar för medlemsstaterna i syfte att utesluta
utgifter som står i strid med tillämplig rätt från unionsfinansieringen, samtidigt som
den ser till att de administrativa resurser som används för detta ändamål är
proportionerliga. Finansiella korrigeringar ska grundas på fastställandet av felaktigt
använda belopp och de ekonomiska konsekvenserna för budgeten. När dessa belopp
inte kan fastställas exakt får kommissionen tillämpa en extrapolerad korrigering eller
schablonkorrigering i enlighet med de sektorspecifika reglerna. Kommissionen ska när
den finansiella korrigeringens belopp beslutas beakta arten och omfattningen av
överträdelsen av gällande lag och de ekonomiska konsekvenserna för budgeten,
inbegripet när det gäller brister i förvaltning och kontrollsystem.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner
(EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och
om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter
som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av
direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella
regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013,
(EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014,
(EU) nr 283/2014
och
beslut
nr
541/2014/EU
samt
om
upphävande
av
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).
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(3)

Dessa riktlinjer bör tillämpas på alla fonder som omfattas av delad förvaltning.

(4)

Riktlinjerna återspeglar erfarenheterna av tillämpningen av de tidigare riktlinjerna för
finansiella korrigeringar i de fall som de tillämpliga bestämmelserna om offentlig
upphandling inte har följts, som antogs genom kommissionens beslut av den
19 december 20135, och syftar till att skapa klarhet om nivån för korrigeringarna i
överensstämmelse med proportionalitetsprincipen och med beaktande av
direktiven 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU. I tillämpliga fall gäller dessa
riktlinjer även kontrakt som har tilldelats enligt direktiv 2009/81/EG6.

(5)

Dessa riktlinjer ska tillämpas på förfaranden för finansiella korrigeringar som inleds
efter dagen för antagandet av detta beslut.

(6)

Kommissionen bör använda dessa riktlinjer för att säkra likabehandling mellan
medlemsstaterna, öppenhet och proportionalitet vid tillämpning av finansiella
korrigeringar i anslutning till utgifter som finansieras av unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
I detta beslut fastställs riktlinjer, vilka anges i bilagan, för fastställande av finansiella
korrigeringar som ska tillämpas på utgifter som finansieras av unionen, i de fall som de
tillämpliga bestämmelserna om offentlig upphandling inte har följts.

Artikel 2
Kommissionen ska tillämpa dessa riktlinjer på förfaranden för finansiella korrigeringar som
inleds efter dagen för antagandet av detta beslut.
Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2019

På kommissionens vägnar
Corina Creţu
Ledamot av kommissionen
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C(2013) 9527 final.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid
tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och
enheter på försvars- och säkerhetsområdet (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76).
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