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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като има предвид, че:
(1)

Целта на насоките е да даде ориентир на съответните служби на Комисията
относно принципите, критериите и ставките, които следва да се прилагат във
връзка с финансовите корекции, направени от Комисията по отношение на
разходи, финансирани от Съюза в рамките на споделеното управление, поради
несъответствие с приложимите правила за обществените поръчки, както е
посочено в насоките.

(2)

В съответствие с член 80, параграф 4 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза1, Комисията е
длъжна да: i) предприема финансови корекции по отношение на държавите
членки с цел изключване от финансиране от Съюза на разходите, които са в
нарушение на приложимото право; ii) определя финансовите корекции, които
предприема, въз основа на установяването на сумите, които са изплатени
недължимо, както и на финансовите последици за бюджета; когато такива суми
не може да бъдат установени точно, Комисията може да приложи корекции,
основани на екстраполация, или корекции с фиксирани суми в съответствие със
специфичните за отделните сектори правила; iii) при определяне на размера на
финансовата корекция Комисията взема предвид естеството на нарушението на
приложимото право и доколко е сериозно то, както и финансовите последици за
бюджета, включително в случай на недостатъци в системите за управление и
контрол.

(3)

В съответствие с членове 99 и 100 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от
11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд2 ,
Комисията може да направи финансови корекции чрез анулиране на целия
размер или на част от приноса на Съюза към оперативната програма. Подобни
разпоредби съществуват и в други секторни правила, а именно членове 97 и 98
от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 година за Европейския
фонд за рибарство3, член 44 от Решение 2007/435/EО на Съвета от 25 юни 2007
година за създаване на Европейски фонд за интеграция на граждани на трети
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страни за периода 2007—2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и
управление на миграционни потоци“4, член 46 от Решение 573/2007/EО на
Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година за създаване на
Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата
програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“5, член 48 от
Решение 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г.
за създаване на Фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като
част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните
потоци“6, член 46 от Решение 575/2007/EО на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на Европейски фонд за връщане за периода от 2008 до 2013
г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните
потоци“7 и член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г.
относно финансирането на Общата селскостопанска политика8. Що се отнася до
фонда за солидарност на Европейския съюз, също така е приложим и член 80,
параграф 4 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза9, в съответствие с член 5, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. относно
създаването на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз10.
(4)

Тези насоки ще се прилагат за всички фондове със споделено управление,
включени в многогодишната финансова рамка за периода 2014 — 2020 г., в това
число и тези, които не представляват продължение на съществуващи фондове,
като например инструмента за финансова подкрепа за полицейско
сътрудничество, предотвратяване и борба с престъпността и управление на
кризи в рамките на Фонда за вътрешна сигурност.

(5)

Тези насоки са актуализиран вариант на Насоките за определяне на финансовите
корекции за несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки за
програмните периоди 2000 — 2006 г. и 2007 — 2013 г.11 Актуализираните
насоки отразяват опита, натрупан от прилагането на предходните насоки, и имат
за цел да внесат яснота относно нивото на корекции, което следва да се прилага
в съответствие с принципа на пропорционалност и като се вземе предвид
съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Тези насоки ще допринесат
също така за отразяване на бележките на Европейския парламент в препоръката
за освобождаване от отговорност за финансовата 2010 г., а именно — да се
хармонизира обработката на грешките при обществените поръчки за следните
тематични области: селско стопанство и природни ресурси, сближаване,
енергетика и транспорт, както и да се насърчи засилването на хармонизацията
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между използваните от Европейската сметна палата и Комисията начини за
количествено определяне на нередностите в областта на обществените поръчки.
(6)

Тези насоки следва да се ползват от Комисията за осигуряване на
равнопоставено третиране между държавите членки, прозрачност и
пропорционалност при прилагането на финансови корекции във връзка с
разходите, финансирани от Съюза. Целта на финансовите корекции е да се
възстанови състоянието, при което всички разходи, декларирани за финансиране
от Съюза, са законосъобразни и редовни и са в съответствие с приложимите
национални правила и правила на Съюза.

РЕШИ:
Член 1
С настоящото решение в приложението се установяват насоките за определяне на
финансовите корекции по отношение на разходите, финансирани от Съюза в рамките
на споделеното управление за програмните периоди 2007 — 2013 г. и 2014 — 2020 г., в
случаите на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки.
Член 2
Насоките, изложени в приложението, заменят насоките за финансови корекции за
неспазване на правилата за обществените поръчки за програмните периоди 2000 —
2006 г. и 2007 — 2013 г., както е посочено по-горе в съображение 5.
Насоките, установени в приложението, се прилагат от Комисията при извършването на
финансови корекции, свързани с нередности, открити след датата на приемане на
настоящото решение.
Съставено в Брюксел на 19.12.2013 година.

За Комисията
Johannes HAHN
Член на Комисията
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