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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

Artikel 136
Uteslutningskriterier och beslut om uteslutning
1. Den behöriga utanordnaren ska utesluta en person eller enhet som avses i artikel
135.2 från att delta i förfaranden för tilldelning som regleras av denna förordning
eller från att bli utvald att förvalta medel från unionen när den personen eller enheten
befinner sig i en eller flera av följande uteslutningssituationer:
a)Personen eller enheten befinner sig i konkurs eller är föremål för insolvens- eller
likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med
borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation
till följd av ett liknande förfarande enligt unionsrätten eller nationell rätt.
b)Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att
personen eller enheten inte har fullgjort sina skyldigheter att betala skatt eller
socialförsäkringsavgifter enligt tillämplig rätt.
c)Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att
personen eller enheten har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen genom att
ha brutit mot lagar eller andra författningar eller de yrkesetiska regler som gäller för det yrke
inom vilket denne är verksam, eller genom felaktigt agerande som inverkar på aktörens
trovärdighet i professionellt avseende, om detta agerande inbegriper avsiktligt fel eller grov
oaktsamhet, och särskilt genom att
i)på ett bedrägligt sätt eller genom försummelse lämna vilseledande uppgifter som underlag
för kontrollen av att det inte föreligger några grunder för uteslutning eller att kriterierna för
stödberättigande eller urvalskriterierna är uppfyllda eller avseende genomförandet av ett
rättsligt åtagande,
ii)ingå en överenskommelse med andra personer eller enheter i syfte att snedvrida
konkurrensen,

iii)

göra intrång i immateriella rättigheter,

iv) försöka påverka den behöriga utanordnarens beslut under förfarandet för tilldelning,
v)försöka erhålla konfidentiella uppgifter som kan ge otillbörliga fördelar under förfarandet
för tilldelning.
d)Det har genom en slutgiltig dom fastställts att personen eller enheten gjort sig skyldig till
i)bedrägeri, i den mening som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2017/1371 (44) och artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas
finansiella intressen, vilken upprättats genom rådets akt av den 26 juli 1995 (45),
ii)korruption, enligt definitionen i artikel 4.2 i direktiv (EU) 2017/1371 eller bestickning i
den mening som avses i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän
i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, som
upprättats genom rådets akt av den 26 maj 1997 (46), eller gärningar enligt artikel 2.1 i
rådets rambeslut 2003/568/RIF (47), eller korruption enligt definitionen i annan gällande
lagstiftning,
iii)beteende som rör en kriminell organisation enligt artikel 2 i rådets rambeslut
2008/841/RIF (48),
iv)penningtvätt eller finansiering av terrorism i den mening som avses i artikel 1.3, 1.4 och
1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 (49),
v)terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet, enligt definitionen i artikel
1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF (50), eller anstiftan av, medhjälp till eller
försök att begå sådana brott enligt artikel 4 i det rambeslutet,
vi)barnarbete eller andra människohandelsbrott enligt artikel 2 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2011/36/EU (51).
e)Personen eller enheten har under genomförandet av ett rättsligt åtagande som finansieras
genom budgeten brustit betydligt i fullgörandet av sina huvudsakliga skyldigheter, vilket har
i) lett till att ett rättsligt åtagande hävts i förtid,
ii) lett till tillämpning av avtalsviten eller andra kontraktsenliga sanktioner, eller
iii)upptäckts av en utanordnare, Olaf eller revisionsrätten vid kontroller, revisioner eller
utredningar.
f)Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att
personen eller enheten har gjort sig skyldig till oegentligheter i den mening som avses i artikel
1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 (52).
g)Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att
personen eller enheten har skapat en enhet i en annan jurisdiktion i syfte att kringgå
skattemässiga, sociala eller andra rättsliga skyldigheter i den jurisdiktion där personen eller
enheten har sitt säte, sin centrala administration eller sin huvudsakliga verksamhet.
h)Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att en
enhet har skapats med den avsikt som avses i led g.

2. I avsaknad av en slutgiltig dom eller, i tillämpliga fall, ett slutgiltigt
administrativt beslut i de fall som avses i punkt 1 c, d, f, g och h i denna artikel eller
i det fall som avses i punkt 1 e i den här artikeln ska den behöriga utanordnaren
utesluta en person eller enhet som avses i artikel 135.2 på grundval av en preliminär
rättslig bedömning av det agerande som avses i de punkterna, med beaktande av
fastställda faktiska omständigheter eller andra slutsatser i rekommendationen från
den panel som avses i artikel 143.
Den preliminära bedömning som avses i första stycket i denna punkt påverkar inte
den bedömning av agerandet av den berörda person eller enhet som avses i artikel
135.2 som medlemsstaternas behöriga myndigheter utför i enlighet med nationell
rätt. Den behöriga utanordnaren ska utan dröjsmål ompröva sitt beslut att utesluta
den person eller enhet som avses i artikel 135.2 och/eller att ålägga en mottagare
ekonomiska sanktioner när en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut
har meddelats. Om det i den slutgiltiga domen eller det slutgiltiga administrativa
beslutet inte anges hur länge uteslutningen ska vara, ska den behöriga utanordnaren
fastställa detta på grundval av fastställda faktiska omständigheter och slutsatser och
med beaktande av rekommendationen från den panel som avses i artikel 143.
Om det i den slutgiltiga domen eller det slutgiltiga administrativa beslutet fastställs
att den person eller enhet som avses i artikel 135.2 är oskyldig till det agerande som
omfattas av en preliminär rättslig bedömning på grundval av vilken personen eller
enheten har uteslutits, ska den behöriga utanordnaren utan dröjsmål avbryta
uteslutningen och/eller återbetala ekonomiska sanktioner som ålagts, beroende på
vad som är tillämpligt.
De faktiska omständigheter och slutsatser som avses i första stycket ska särskilt
omfatta
a)faktiska omständigheter som fastställts i samband med revisioner eller utredningar som
utförts av Europeiska åklagarmyndigheten, när det gäller de medlemsstater som deltar i
fördjupat samarbete enligt förordning (EU) 2017/1939, revisionsrätten, Olaf eller
internrevisorn, eller någon annan verifiering, revision eller kontroll som utförts på
utanordnarens ansvar,
b)icke slutgiltiga administrativa beslut som kan innefatta disciplinåtgärder som vidtas av det
behöriga övervakningsorgan som ansvarar för att kontrollera att yrkesetiska normer följs,
c)faktiska omständigheter som avses i beslut av personer och enheter som förvaltar medel från
unionen enligt artikel 62.1 första stycket c,
d)information som översänds i enlighet med artikel 142.2 d av enheter som förvaltar medel
från unionen enligt artikel 62.1 första stycket b,
e)beslut av kommissionen om överträdelse av unionens konkurrensrätt eller en nationell
behörig myndighets beslut om överträdelse av unionens konkurrensrätt eller nationell
konkurrensrätt.

3. Alla beslut som fattas av den behöriga utanordnaren enligt artiklarna 135–142
eller, i tillämpliga fall, rekommendationer från den panel som avses i artikel 143 ska
vara förenliga med proportionalitetsprincipen och särskilt beakta
a)hur pass allvarlig situationen är och vilka effekter den kan ha på unionens ekonomiska
intressen och anseende,
b) hur lång tid som förflutit sedan agerandet i fråga,
c) hur länge agerandet pågick och hur ofta det upprepades,
d) huruvida agerandet var avsiktligt eller graden av oaktsamhet,
e) i de fall som avses i punkt 1 b, huruvida en begränsad summa står på spel,
f)andra förmildrande omständigheter, såsom
i)den utsträckning i vilken den berörda person eller enhet som avses i artikel 135.2 har
samarbetat med den berörda behöriga myndigheten och bidragit till utredningen, vilket
bekräftats av den behöriga utanordnaren, eller
ii)ett erkännande av att en uteslutningssituation föreligger genom en försäkran som avses i
artikel 137.1.

4. Den behöriga utanordnaren ska utesluta en person eller enhet som avses i artikel
135.2 om
a)en fysisk eller juridisk person som ingår i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet för
den person eller enhet som avses i artikel 135.2 eller som är behörig att företräda, fatta beslut
om eller utöva kontroll över den personen eller den enheten, befinner sig i en eller flera av
de situationer som avses i punkt 1 c–h i den här artikeln,
b)en fysisk eller juridisk person som åtar sig ett obegränsat ansvar för skulderna för den person
eller enhet som avses i artikel 135.2 befinner sig i en eller flera av de situationer som avses i
punkt 1 a eller b i den här artikeln,
c)en fysisk person utan vilken tilldelningen eller genomförandet av det rättsliga åtagandet inte
kan ske befinner sig i en eller flera av de situationer som avses i punkt 1 c–h.

5. I de fall som avses i punkt 2 i denna artikel får den behöriga utanordnaren
tillfälligt utesluta en person eller enhet som avses i artikel 135.2 utan någon
föregående rekommendation från den panel som avses i artikel 143, om den berörda
personens eller enhetens deltagande i ett förfarande för tilldelning eller valet att en
sådan person eller enhet ska förvalta medel från unionen skulle utgöra ett allvarligt,
omedelbart hot mot unionens ekonomiska intressen. I sådana fall ska den behöriga
utanordnaren omedelbart hänvisa fallet till den panel som avses i artikel 143 och
fatta ett slutgiltigt beslut senast 14 dagar efter det att denne erhållit panelens
rekommendation.
6. Den behöriga utanordnaren ska, i tillämpliga fall med beaktande av
rekommendationen från den panel som avses i artikel 143, inte utesluta en person
eller enhet som avses i artikel 135.2 från att delta i ett förfarande för tilldelning eller
från att väljas ut för att förvalta medel från unionen, om

a)personen eller enheten har vidtagit korrigerande åtgärder enligt punkt 7 i denna artikel, i en
utsträckning som i tillräcklig grad påvisar personens eller enhetens tillförlitlighet; detta gäller
inte det fall som avses i punkt 1 d i denna artikel,
b)personen eller enheten är oumbärlig för att säkerställa kontinuitet i verksamheten, under en
begränsad tidsperiod och i väntan på korrigerande åtgärder enligt punkt 7 i denna artikel,
c)en sådan uteslutning skulle vara oproportionell på grundval av de kriterier som avses i punkt
3 i denna artikel.

Dessutom ska punkt 1 a i denna artikel inte tillämpas på köp av varor till särskilt
gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin
affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid ett insolvensförfarande,
ett offentligt ackord eller ett liknande förfarande enligt unionsrätten eller nationell
rätt.
Om en person eller enhet som avses i artikel 135.2 undantas från uteslutning i
enlighet med första och andra styckena i denna punkt ska den behöriga utanordnaren
ange skälen till detta och informera den panel som avses i artikel 143 om dessa skäl.
7. De korrigerande åtgärder som avses i punkt 6 första stycket a ska bland annat
inbegripa
a)åtgärder för att fastställa hur de situationer som föranleder uteslutning uppstått samt konkreta
tekniska, organisatoriska och personalrelaterade åtgärder inom det berörda affärs- eller
verksamhetsområdet som vidtagits av den person eller enhet som avses i artikel 135.2 och
som är lämpliga för att korrigera agerandet och förhindra att det inträffar igen,
b)bevis för att den person eller enhet som avses i artikel 135.2 har vidtagit åtgärder för att
kompensera eller åtgärda den skada som åsamkats unionens ekonomiska intressen genom de
faktiska omständigheter som föranledde uteslutningssituationen,
c)bevis för att den person eller enhet som avses i artikel 135.2 har betalat eller säkrat betalning
av alla böter som en behörig myndighet ålagt eller av alla skatter eller
socialförsäkringsavgifter som avses i punkt 1 b i den här artikeln.

8. Den behöriga utanordnaren ska, i tillämpliga fall med beaktande av den
reviderade rekommendationen från den panel som avses i artikel 143, utan dröjsmål
ompröva sitt beslut att utesluta en person eller enhet som avses i artikel 135.2 på
eget initiativ eller på begäran av personen eller enheten, om den senare har vidtagit
korrigerande åtgärder som påvisar dennes tillförlitlighet eller har lagt fram nya
uppgifter som visar att den uteslutningssituation som avses i punkt 1 i den här
artikeln inte längre föreligger.
9. I det fall som avses i artikel 135.2 b ska den behöriga utanordnaren begära att
den anbudssökande eller anbudsgivaren byter ut en enhet eller underleverantör vars
kapacitet den avser att använda, om denna befinner sig i en uteslutningssituation som
avses i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 141
Avvisande från ett förfarande för tilldelning
1. Den behöriga utanordnaren ska från ett förfarande för tilldelning avvisa en
deltagare som
a) befinner sig i en uteslutningssituation som fastställts i enlighet med artikel 136,
b)har lämnat vilseledande uppgifter angående uppfyllande av de krav som ställs för att delta i
förfarandet eller har underlåtit att lämna uppgifterna,
c)tidigare har deltagit i utarbetandet av dokument som används i förfarandet för tilldelning, om
detta innebär en överträdelse av principen om likabehandling, inbegripet snedvridning av
konkurrensen som inte kan avhjälpas på annat sätt.

Den behöriga utanordnaren ska meddela de övriga deltagarna i förfarandet för
tilldelning den relevanta information som utbytts i samband med eller till följd av
deltagarens medverkan i förberedelserna av förfarandet för tilldelning enligt första
stycket c. Före avvisandet av en deltagare ska denne ges möjlighet att bevisa att dess
medverkan i förberedelserna av förfarandet för tilldelning inte strider mot principen
om likabehandling.
2. Artikel 133.1 ska tillämpas, såvida avvisandet inte har motiverats i enlighet med
punkt 1 första stycket a i den här artikeln i form av ett beslut om uteslutning som
fattats med avseende på deltagaren efter det att dennes synpunkter granskats.

