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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT 

av den 4.12.2018 

om ändring av genomförandebeslut C(2015) 5896 om godkännande av det operativa 

programmet ”Europeiska havs- och fiskerifonden - operativt program för Sverige 2014–

2020” för stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden i Sverige 

CCI 2014SE14MFOP001 

(ENDAST DEN SVENSKA TEXTEN ÄR GILTIG) 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 

2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) 

nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011
1
, särskilt artikel 20.1, och 

av följande skäl: 

(1) Genom kommissionens genomförandebeslut C(2015) 5896
2
 godkände kommissionen 

det operativa programmet ”Europeiska havs- och fiskerifonden – operativt program för 

Sverige 2014–2020” för stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) i 

Sverige. 

(2) Den 9 augusti 2018 lämnade Sverige in en ansökan om ändring av det operativa 

programmet via systemet för elektroniskt datautbyte med kommissionen. Ansökan 

åtföljdes av ett reviderat operativt program, i vilket Sverige föreslog en ändring av de 

faktorer i det operativa programmet som avses i artikel 18 i förordning (EU) 

nr 508/2014. 

(3) Ändringen av det operativa programmet utgörs av en finansiell överföring på 

2 693 288 euro, dels från unionsprioritering 5 till unionsprioritering 1 (2 692 841 euro) 

för att täcka det ytterligare finansieringsbehovet för unionsprioritering 1 och dels till 

unionsprioritering 6 (447 euro) för korrigering av medfinansieringssatsen. 

(4) I ändringsförslaget ingår dessutom en överföring av EHFF-medel på 2 081 582 euro 

inom unionsprioritering 3 från kontroll- och tillsynsåtgärder till åtgärder för 

datainsamling för att täcka det ytterligare finansieringsbehovet för datainsamling. Den 

nationella finansieringen för unionsprioritering 3 ökas med 289 109 euro därför att den 

fasta medfinansieringssatsen för åtgärder för datainsamling är lägre än 

medfinansieringssatsen för kontroll- och tillsynsåtgärder. 

(5) Ändringen omfattar också en ändring av delmålen och målen för indikatorerna i 

resultatramen (utfallsindikator för antal insatser och ekonomiska indikatorer) för 

unionsprioriteringarna 4 och 6, på grund av felaktiga antaganden i definitionen av 

                                                 
1
 EUT L 149, 20.5.2014, s. 1. 

2
 Kommissionens genomförandebeslut C(2015) 5896 av den 17 augusti 2015 om godkännande av det 

operativa programmet ” Europeiska havs- och fiskerifonden - operativt program för Sverige 2014–

2020” för stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden i Sverige. 
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dessa mål i det operativa program som antogs genom genomförandebeslut C(2015) 

5896.  

(6) Dessutom ändras ett antal resultatindikatorer och effektindikatorer på grund av de 

överföringar av medel som beskrivs i skäl 3 ovan, felaktiga antaganden eller felaktigt 

fastställda indikatorer. 

(7) I enlighet med artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 1303/2013
3
 motiveras ansökan om ändring av det operativa programmet 

vederbörligen av Sverige och det anges hur ändringarna av programmet väntas 

påverka uppnåendet av unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och de 

specifika målen i programmet, med beaktande av förordning (EU) nr 1303/2013, 

förordning (EU) nr 508/2014, de övergripande principer som avses i artiklarna 5, 7 

och 8 i förordning (EU) nr 1303/2013 och den partnerskapsöverenskommelse för 

Sverige som godkänts genom kommissionens genomförandebeslut C(2014) 7799 av 

den 29 oktober 2014, senast ändrat genom genomförandebeslut C(2018) 6684.  

(8) I enlighet med artikel 49.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 rådfrågades 

övervakningskommittén genom ett skriftligt förfarande den 13 juni 2018 om förslaget 

till ändring av det operativa programmet. 

(9) Kommissionen bedömde det reviderade operativa programmet men framförde inga 

synpunkter i enlighet med artikel 30.2 första stycket andra meningen i förordning (EU) 

nr 1303/2013. 

(10) I sin bedömning konstaterade kommissionen att ändringen av det operativa 

programmet påverkar de uppgifter i partnerskapsöverenskommelsen med Sverige som 

avses i artikel 15.1 iv i förordning (EU) nr 1303/2013. Den bör beaktas vid den årliga 

ändringen av partnerskapsöverenskommelsen i enlighet med artikel 16.4a i förordning 

(EU) nr 1303/2013. 

(11) Det reviderade operativa programmet bör därför godkännas. 

(12) För de utgifter som blir stödberättigande till följd av ändringen av det operativa 

program som omfattas av detta beslut bör det i enlighet med artikel 65.9 första stycket 

i förordning (EU) nr 1303/2013 fastställas från och med vilket datum dessa utgifter är 

stödberättigande. 

(13) Genomförandebeslut C(2015) 5896 bör därför ändras i enlighet med detta. 

(14) Detta beslut omfattar inte sådant statligt stöd i den mening som avses i artiklarna 107, 

108 och 109 i fördraget som inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 42 i 

fördraget och som ännu inte godkänts. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  

Artikel 1 

Genomförandebeslut C(2015) 5896 ska ändras på följande sätt: 

                                                 
3
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om 

fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 

socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och 

Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- 

och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 

20.12.2013, s. 320). 
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(1) Artikel 1 ska ersättas med följande: 

”Det operativa programmet ”Europeiska havs- och fiskerifonden - operativt program 

för Sverige 2014–2020” för stöd från EHFF i Sverige för perioden 1 januari 2014 – 

31 december 2020, som lämnades in i slutlig version den 3 augusti 2015 och som 

ändrats genom det reviderade operativa program som lämnades in i slutlig version 

den 9 augusti 2018, godkänns härmed.” 

(2) Artikel 3.1 ska ändras på följande sätt: 

(a) Led b ska ersättas med följande: 

”30 907 036 euro ska avsättas för kontroll- och tillsynsinsatser enligt artikel 76 

i förordning (EU) nr 508/2014.”. 

(b) Led c ska ersättas med följande: 

”29 493 754 euro ska avsättas för insatser för datainsamling enligt artikel 77 i 

förordning (EU) nr 508/2014.” 

(3) Bilaga II ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut. 

Artikel 2 

Utgifter som blir stödberättigande till följd av ändringen av programmet ”Europeiska havs- 

och fiskerifonden – operativt program för Sverige 2014–2020”, som godkänts genom detta 

beslut, ska vara stödberättigande från och med den 9 augusti 2018. 

Artikel 3 

Detta beslut riktar sig till Konungariket Sverige. 

Utfärdat i Bryssel den 4.12.2018 

 På kommissionens vägnar 

 Karmenu VELLA 

 Ledamot av kommissionen 

 

 


