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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
mivel:
(1)

Ezen iránymutatás célja, hogy segítséget nyújtson a Bizottság érintett szolgálatainak az
Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan az
alkalmazandó közbeszerzési szabályok megsértése esetén a Bizottság által
végrehajtandó pénzügyi korrekciók tekintetében alkalmazandó elvekről,
kritériumokról és mértékekről, az iránymutatásban foglaltaknak megfelelően.

(2)

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012.
október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet1 80. cikke
(4) bekezdésének megfelelően: i. a Bizottság pénzügyi korrekciókat hajt végre a
tagállamokkal szemben annak érdekében, hogy kizárja az uniós finanszírozás alól az
alkalmazandó jogszabályok megsértésével teljesített kiadásokat; ii. a Bizottság a
pénzügyi korrekcióit a jogosulatlanul felhasznált összegek beazonosítása, valamint a
költségvetésre gyakorolt pénzügyi hatások megállapítása alapján hajtja végre,
amennyiben ezeket az összegeket nem lehet pontosan meghatározni, a Bizottság az
ágazatspecifikus szabályokkal összhangban extrapolált vagy átalánykorrekciót
alkalmazhat; iii. a Bizottság a pénzügyi korrekció összegének meghatározásakor
figyelembe veszi az alkalmazandó jogszabályok megsértésének természetét és
súlyosságát, valamint a költségvetésre gyakorolt pénzügyi hatásokat, többek között
abban az esetben is, amikor az irányítási és kontrollrendszerek hiányossága állapítható
meg.

(3)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet2 99. cikkének és 100. cikkének megfelelően a
Bizottság valamely operatív programhoz nyújtott uniós hozzájárulás részben vagy
egészben történő megszüntetésével pénzügyi korrekciókat hajthat végre. Hasonló
ágazatspecifikus rendelkezések találhatók az Európai Halászati Alapról szóló, 2006.
július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet3 97. és 98. cikkében, a „Szolidaritás és a
migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as
időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap
létrehozásáról szóló, 2007. június 25-i 2007/435/EK tanácsi határozat4 44. cikkében, a
„Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a

1

HL L 298., 2012.10.26., 1–96. o.
HL L 210., 2006.7.31., 25–78. o.
HL L 223., 2006.8.15., 1–44. o.
HL L 168., 2007.6.28., 18–36. o.

2
3
4

HU

2

HU

2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló, 2007.
május 23-i 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat5 46. cikkében, a
„Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a
2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i
574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat6 48. cikkében, a „Szolidaritás és
a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as
időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i
575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat7 46. cikkében és a közös
agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet8
31. cikkében. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjára alkalmazandó az Unió általános
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet9 80. cikkének (4)
bekezdése is, megfelelően az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról
szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendelet10 5. cikke (3)
bekezdésének.
(4)

Ezen iránymutatás alkalmazandó a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves
pénzügyi keretben szereplő, megosztott irányítás alá tartozó összes alapra, ideértve
azokat az alapokat is, amelyek nem folytatásai létező alapoknak, mint pl. a Belső
Biztonsági Alap rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni
küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására irányuló eszköze.

(5)

Ezen iránymutatás a 2000–2006 és a 2007–2013 közötti programozási időszakra
vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén alkalmazandó pénzügyi
korrekciókról szóló iránymutatás11 aktualizálása. Az aktualizált iránymutatás
tartalmazza az előző iránymutatás alkalmazása során nyert tapasztalatokat, pontosítja
az arányosság elvének megfelelően alkalmazandó korrekciók szintjét és figyelembe
veszi az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát. Ezen iránymutatás
figyelembe veszi az Európai Parlament 2010. évi mentesítés keretében a közbeszerzési
hibák következő szakpolitikai területeken történő kezelésének összehangolására tett
ajánlását is: mezőgazdaság és természeti erőforrások, kohézió, energia és közlekedés.
Ezenfelül elősegíti a közbeszerzési szabálytalanságoknak az Európai Számvevőszék és
a Bizottság általi számszerűsítésének nagyobb mértékű harmonizálását.

(6)

Ezen iránymutatást a Bizottságnak annak érdekében kell alkalmaznia, hogy a az Unió
által finanszírozott kiadásokhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciók alkalmazása során
biztosítva legyen a tagállamok közötti egyenlő bánásmód, az átláthatóság és az
arányosság elve. A pénzügyi korrekciók célja visszaállítani azt az állapotot, amelyben
az uniós finanszírozásra bejelentett összes kiadás jogszerű és szabályszerű, és megfelel
az alkalmazandó nemzeti és uniós szabályoknak,

5

HL L 144., 2007.6.6., 1–21. o.
HL L 144., 2007.6.6., 22–44. o.
HL L 144., 2007.6.6., 45–65. o.
HL L 209., 2005.8.11., 1–25. o.
HL L 298., 2012.10.26., 1–96. o.
HL L 311., 2002.11.14., 3–8. o.
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A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:
1. cikk
Ezen határozat melléklete tartalmazza a 2007–2013 és a 2014–2020 közötti programozási
időszak tekintetében az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra
vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók
megállapításáról szóló iránymutatást.
2. cikk
A mellékletben található iránymutatás a 2000–2006 és a 2007–2013 közötti programozási
időszak tekintetében a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi
korrekciókról szóló iránymutatás helyébe lép, a fenti (5) preambulumbekezdésben
meghatározottaknak megfelelően.
A Bizottság a mellékletben található iránymutatást az e határozat elfogadásának napját
követően feltárt szabálytalanságokhoz kapcsolódó pénzügyi korrekciókra alkalmazza.
Kelt Brüsszelben, 2013.12.19.-én.

a Bizottság részéről
Johannes HAHN
a Bizottság tagja

HU

4

HU

