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I. SNABBÅTKOMST TILL SARI 
  
SARI (State Aid Reporting Interactive) är det it-verktyg som medlemsstaterna använder för att skicka in sina årsrapporter om utgifter för statligt stöd till 
kommissionen1. Det innehåller alla befintliga stödåtgärder som medlemsstaterna ska rapportera in utgifter för. Medlemsstaterna ska dessutom kontrollera 
ärenderelaterad information om nyligen införda stödärenden (fall) och ange när stödåtgärder har löpt ut.  
 
Sari innefattar befintliga stödåtgärder genom vilka stöd ges till industrin och tjänstesektorn samt till jordbrukssektorn. Stöd till fiskerisektorn ingår inte. 
 
Avsnitten SARI – MENU och SARI – ARBETSFLÖDE & ÄRENDESTATUS innehåller en snabbreferens till användningen av Sari-applikationen.  
 
Kapitel I förklarar steg för steg med hjälp av exempel hur Sari ska användas. Varje del innehåller hänvisningar till mer information om de underliggande 
begreppen i Sari, vilket kan vara till hjälp för användarna men kanske inte nödvändigtvis behöver läsas när Sari används. 
 
Kapitel II förklarar förfarandet om fel uppstår i Sari och hur dessa ska rapporteras till Sari-administratörer, först i medlemsstaten och sedan till 
kommissionen.  
 
Kapitel III förklarar för lokala administratörer begreppet användarprofiler och principerna för decentraliserad datainhämtning.  
 
Bilaga I beskriver grundbegreppen i Sari. Bilaga II innehåller bakgrundsinformation om den roll som SARI spelar i ett vidare statligt 
stödsammanhang. 
 
Effektiv kommunikation mellan medlemsstaterna och kommissionen 
 
Det kan inte förväntas att någon Sari-användare dagligen ska övervaka t.ex. om kommissionen har skickat tillbaka ett ärende med en begäran om ytterligare 
klargörande eller när en medlemsstat har lämnat ett ytterligare klargörande, begärt en ändring av falldata eller färdigställt sin årsrapport. 
 
God administrativ praxis är därför att när allt arbete, eller väsentliga delar av det, är slutfört skicka ett e-postmeddelande till motparten om att arbetet är klart. 
Detta krav gäller för kommissionen och den centrala samordnaren i medlemsstaten, men även för de olika berörda aktörerna i medlemsstaten. 
 

                                                 
1  Enligt artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004, EUT L 140, 30.4.2004, s. 1.  
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I. HUR DU ...  

Loggar in i SARI2 – länk 
 
 Kopiera och klistra in https://webgate.ec.europa.eu/competition/sani/sari/app/ i adressfältet i webbläsaren3 och uppdatera sidan genom att 

klicka på Uppdatera4. Sari frågar efter ditt användarnamn och lösenord, som du ska ha fått via e-post när din lokala administratör har registrerat dig 
som ny Sari-användare. Vid första inloggning blir du ombedd att ändra standardlösenordet som du fått via e-post och istället välja ett eget. När det 
kommer en ny version av Sari måste du forcera uppdateringen av den versionen genom att trycka på CTRL+F5. Du gör samma sak om Sari blir 
instabilt (stäng och öppna webbläsaren först). 

  

                                                 
2  Åtkomst till utbildning för SARI finns på https://webgate.training.ec.europa.eu/competition/sani/sari/app/. Observera att fallinformationen i utbildningen kan vara ofullständig. 
3  Internet Explorer 8 (eller högre) och Firefox 4 (eller högre). 
4  Om ett fel uppstår under anslutningen eller inloggningen måste du ta bort alla kakor (cookies) och andra temporära filer i webbläsaren och sedan starta den igen. 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/sani/sari/app/
https://webgate.training.ec.europa.eu/competition/sani/sari/app/
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Sökning efter fall  
 

 Sari ger åtkomst till alla dina ärenden via Snabbåtkomst, Enkel sökning och Avancerad sökning. Snabbåtkomst är en sammanställning av de mest 
använda sökningarna. Genomför sökningen genom att klicka på knappen. 
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 Med Enkel sökning kan du söka efter vissa grundläggande datafält i ett fall. Välj kriterier eller ange ett ärendenummer. När du klickar på Sök 

visas sökresultaten i form av en fallista.  
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 Med Avancerad sökning kan du söka efter vilket datafält som helst i Sari, utom enskilda utgifter. Sökkriterierna är grupperade efter ämne. 

När du klickar på Sök visas sökresultaten i form av en fallista. 
 Om en användare vill lagra sökkriterierna kan de sparas som ett personligt filter. Om en sökåtgärd anses vara till nytta för flera användare kan den 

lokala administratören spara de kriterierna som ett allmänt filter som sedan är tillgängligt för alla användare. I normala fall ska bara de lokala 
administratörerna skapa sådana allmänna filter.   

 (Övre delen av Avancerad Sökning-skärmen)  
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         (Nedre delen av Avancerad Sökning-skärmen) 
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 Filtrera I Sari kan sökkriterier sparas i form av ett filter som du kan använda igen. Ett personligt filter är bara tillgängligt för den enskilda 

användaren, men den lokala administratören kan också skapa ett allmänt filter som alla användare kan använda. Ett allmänt filter ska 
enbart användas för att distribuera fall till en viss grupp användare, dvs. vid användning av Sari för decentraliserad 
datainhämtning (se även B. Hur organiserar man en decentraliserad datainhämtning?).  
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Startskärmen i Sari 
 
  Till vänster om startskärmen finns huvudmenyn högst upp, följt av information om det aktiva rapporteringsåret. I rutan Nuvarande användare finns 

information om användarnamnet och profilen. Den gör det också möjligt för användare med flera profiler att växla från en profil till en annan.I rutan 
Ytterligare information visas antalet ärenden i olika steg i processen. Mer information finns i D. Begreppet statusinformation om ärenden. Du 
uppdaterar räknarna genom att trycka på Uppdatera (Reload). Om du klickar på en räknare visas de ärenden som har denna status. Hjälp-rutan ger 
tillträde till användarhandboken, rapporteringsinstruktionerna och självstudiematerialet.  

 
 På huvuddelen av skärmen ser du antingen i) de olika sökskärmarna, ii) fallistan eller iii) detaljerad information om fallet. Information om fallet, utom 

utgifter, kopieras från anmälningsformuläret och speglar situationen när stödet godkänns eller kopieras från informationssammanfattningsbladet vid 
åtgärder som genomförs enligt den allmänna gruppundantagsförordningen5. Mer information finns i A. Översikt över arbetsflödet i Sari. 

 

                                                 
5  Kommissionens förordning (EG) nr 800/2008, EUT L 214, 9.8.2008, s. 3. Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014, EUT L 187, 26.6.2014, s. 1. 
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 Granskning av uppgifter om en stödåtgärd som valts från listan 
 
  I fallistan visas den viktigaste informationen om fall. Den är resultatet av en sökåtgärd med Snabbåtkomst, Enkel sökning eller Avancerad sökning. Till 

vänster om fallistan visas ärendets arbetsflödesstatus i färg. Om du dubbelklickar på fallraden visas detaljerad information om fallet. Om du vill se 
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kommissionens offentliggörande av stödärendet i GD Konkurrens register över statligt stöd, klicka ”Stödnr”. Till höger om fallistan, längst upp, visas 
antalet fall i fallistan. 

 
 Anmärkning: din webbläsare har bara en viss kapacitet att visa den information som kommissionens Sari-system förmedlar via internet. För att 

undvika problem med webbläsaren har man därför begränsat den informationsmängd som kan visas på skärmen. Om ett statsstödsärende omfattar 
många utgiftsrader kan det därför hända att raderna inte syns samtidigt utan i mindre paket. Skulle din webbläsare fastna när du laddar ner 
information från Sari-systemet måste du kanske avsluta din webbsession i Sari, stänga webbläsaren och öppna en ny webbsession med ett nytt 
användarnamn.  

 
 
           

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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 Granskning av utgifter och samfinansiering 
 
 Om du öppnar ett fall i fallistan visas information om fallet och därunder information om utgifter6. Högst upp i informationen om fallet visas vilka 

menyåtgärder som du kan utföra. De menyåtgärder som är i grått får din profil inte utföra. Bekräfta alltid med Spara när du har skapat, ändrat eller 
raderat utgiftsrader eller angett eller ändrat data! innan du utför andra funktioner, t.ex. Utarbeta utkast, Slutför eller Signera.  

                                                 
6 Detta gäller för samtliga fall, med undantag för ”nya fall” med status ”mottaget”. Utgiftsraderna för dessa fall ska skapas av en användare enligt beskrivningen i avsnittet om 
”skapande av utgiftsrader”  
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 Vissa policyområden för statligt stöd kan kräva en mer detaljerad årsrapport. Utgifter för kol skiljer t.ex. mellan aktuell och icke-aktuell produktion. Om 

du vill visa sådan detaljerad information klickar du på kategorin (+-tecknet). Då visas kategorierna som motsvarar rätt sektor eller det primära målet. 
Specifika policyområden där olika kategorier skiljs åt är 

 - Kolsektorn, NACE=5.1 eller NACE=5.10; kategorierna är Aktuell produktion och Icke-aktuell produktion. 
 
 Anmärkning: Denna information om specifika utgifter medföljde anmälan.  
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 Uppdatera information om fall 
 
 Fältet Permanenta anmärkningar, informationen om samfinansiering och kommentarer är vanligtvis öppna för redigering för alla användarprofiler. 

Fältet för medlemsstatens identifieringsnummer (MS Id) får däremot enbart modifieras av den lokala administratören, eftersom det används i din 
medlemsstat för att organisera den decentraliserade inhämtningen av årsrapporten. 

 
 Om du hittar felaktig information om ett fall, skicka då en begäran om ändring till kommissionen (och ett e-postmeddelande till comp-

sari@ec.europa.eu). Den ansvariga handläggaren på kommissionen kontrollerar din begäran i samarbete med ärendeteamet.   
 
 Om du ändrar fältet ”Samfinansiering” från ”Ja” till ”Nej” eller tvärtom kommer motsvarande kolumn i utgiftsraderna att uppdateras först efter att du 

sparat det nya värdet i ”Samfinansiering”. Informationen om utgifter uppdateras därefter, dvs. kolumnen ”Samfinansiering i procent” visas eller döljs. 
Från och med beslutet år = 2016, ifylls informationen om samfinansiering i förväg, när informationen är tillgänglig i sammanfattningsformuläret eller i 
anmälan. Denna information avser fallet och bör därför stämma överens med anmälan, gäller för hela dess varaktighet. Om ingen information om 
samfinansiering finns i anmälan eller sammanfattningsformuläret är standardvärdet ”nej” och bör anpassas vid behov.  

 Kommentarer 
 
 Sari håller ordning på alla kommentarer och visar dem i omvänd kronologisk ordning (de senaste kommentarerna först) i kommentarsfönstret. Öppna 

det med hjälp av kommentarsknappen högst upp på fallinformationsskärmen eller med kommentarsikonen på utgiftsraden. Ange texten i 
kommentarsfältet och kategorisera om möjligt kommentaren med en standardkommentar7.  

   

                                                 
7  Kommentaren ”Intern kommentar (MS)” kan endast ses av användare i medlemsstater. 

mailto:comp-sari@ec.europa.eu
mailto:comp-sari@ec.europa.eu
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Ändringsbegäran 
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Kommentarer 
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Utarbeta utkast   

 
Alla ärenden som skickats till medlemsstaterna har status som ”mottaget”, vilket gör det möjligt för användarna att skapa/justera relevanta utgiftsrader. Alla 
nya ärenden8 tas automatiskt emot utan att utgiftsrader skapats på förhand. 
Utgiftsraderna kommer att fastställas genom att välja de relevanta kombinationerna av de aspekter som anges i rullgardinsmenyerna, på grundval av den 
information som lämnats i enlighet med (den allmänna) gruppundantagsförordningen eller i anmälningarna: 
 

• Stödinstrument: endast ett stödinstrument per utgiftsrad ska väljas 
• Primärt syfte: för stödåtgärder enligt (den allmänna) gruppundantagsförordningen kan endast ett primärt syfte väljas 
• (Sekundärt) syfte: Ett syfte kan väljas om ett primärt syfte har valts, i övriga fall är informationen obligatorisk (t.ex. åtgärder enligt (den allmänna) 

gruppundantagsförordningen)  
• Ange region/regioner: En eller flera regioner kan väljas 
• Stödområde(n): En eller flera stödområdesstatusar kan väljas 
• Sektor(er): En eller flera sektorer kan väljas. 

 
En automatisk kontroll hindrar skapandet av dubbla rader. 
Om inga utgifter ska rapporteras för ett nytt fall kan fallet göras till ”utkast” utan utgiftsrad.  
Alternativet ”skapa standardrader” (generate default rows) ger alla möjliga kombinationer av de olika kriterierna.  
.  
I de särskilda fall där flera syften eller instrument måste hänvisas till samma utgiftsrad måste ärendet skickas tillbaka till kommissionen med knappen 
”Ändringsbegäran”, som endast finns tillgänglig i status ”Mottaget”.  
 
I ”gamla” ärenden kan utgiftsrader som skapats tidigare raderas endast om inga utgifter någonsin tidigare rapporterats på denna rad. Nya rader kan läggas till 
enligt beskrivningen ovan.  
 
Så snart användaren har fastställt den/de lämplig(a) kombinationen/kombinationerna rörande vilka utgifter bör rapporteras kan fallet anges som utkast och 
utgifter kan börja anges. 
 
För att göra ärendena tillgängliga för rapportering kommer användaren med profilen ”Användare” att omvandla alla ”mottagna” ärenden till ”utkast”  genom att trycka på 
knappen ”Utkast”. Denna knapp är endast tillgänglig för profilen ”användare”. 
 
 

                                                 
8 Åtgärder som beslutats år (n-1) och den allmänna gruppundantagsförordningen som registrerats år (n-1) 
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Slutför/Signera/Validera ett ärende 
 
 Användaren kan slutföra, signera eller validera ett fall genom att trycka på motsvarande knapp9, som aktiveras beroende på användarens profil. 

                                                 
9  Om informationen är ofullständig visas ett felmeddelande. Denna varning är inte blockerande. 
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 Slutför/Signera/Validera flera ärenden samtidigt 
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 Alternativt kan många ärenden slutföras, signeras eller valideras genom en massåtgärd som finns tillgänglig på skärmen med fallistan (denna 
möjlighet finns inte när det gäller utkast). Det finns två möjligheter: markera fall på en sida i fallistan och använd t.ex. ”Slutför valt fall”, eller gör en 
sökning som returnerar en lista med fall som du utför massåtgärden på, t.ex. ”Slutför alla filtrerade”. 
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Begäran om att ändra utgiftsrader 
Knappen ”begäran om att ändra utgiftsrader” är tillgänglig för profilen ”användare” i fall med status ”utkast”.   Den ändrar fallets status tillbaka 
till ”mottaget”, och ”Användaren” kan därefter lägga till, ändra eller radera utgiftsrader, beroende på behov och baserat på tillgängliga 
rullgardinslistor. Om en ändring behöver göras i dessa rullgardinslistor måste ärendet skickas tillbaka till kommissionen på det sätt som beskrivs 
i nästa avsnitt med hjälp av knappen ”ändringsbegäran”.  

Begäran om ändring av falldata  
 
När ett fall av statligt stöd läggs till i årsrapporten för första gången är status syfte/instrument/sektor/region/regionalstöd som finns tillgänglig för att konfigurera 

utgiftsrader beroende av den information som tillhandahålls vid tidpunkten för stödets godkännande eller för dess genomförande vid åtgärder som 
omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen. Om du anser att omfattningen av rapporteringen måste ändras måste du infoga en 
ändringsbegäran, med åtföljande kommentar, innan du kan ange någon utgiftsinformation. Användaren = Undertecknaren måste godkänna en sådan 
begäran, som sedan skickas till kommissionen. Denna ändringsbegäran finns också tillgänglig för gamla ärenden. Rader som redan har skapats i Sari 
och för vilka utgifter har rapporterats kommer dock inte att påverkas av ändringen. Detta innebär att t.ex. ett syfte inte kan raderas om utgiften har 
rapporterats inom ramen för detta syfte. Dessa ändringar ska endast göras i undantagsfall och motiveras, eftersom all information som förekommer i 
Sari vanligtvis baseras på den information som skickas in via SANI2 (eller på beslutet).  
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 Hitta ärenden som kommissionen har skickat tillbaka  
 
 När medlemsstaten har validerat sin årsrapport kontrolleras den av kommissionen. Om någonting i årsrapporten är oklart för kommissionen returneras 

rapporten med en begäran om precisering. Sådana stödärenden hittas enkelt med funktionen Snabbåtkomst (knappen Fall SOM SKA BEKRÄFTAS, 
kommentarer från kommissionen) eller med hjälp av Avancerad sökning (alternativet ”Mottagna kommentarer”). 
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 Ange enskild utgiftsinformation (om du har profilen Stödgivare)  
 
 Användare med profilen ”Stödgivare”: för att hitta de fall där stöd är tillåtet, gör en ”avancerad sökning” med kriteriet ”Individuellt stöd tillåtet” = ”Ja”. . 

För att se listan över utkast till ärenden som är färdiga att ta emot stöd, gå till Snabbåtkomst, ”fall som ska granskas och uppdateras”; när du är 
inloggad som ”stödgivare” är den här listan redan filtrerad så att den endast visar stödberättigande ärenden. . Du anger denna information på det 
vanliga stället för att ange utgiftsinformation (se Viewing expenditure detail and co-financing of a case).  
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Användare med profilen Användare eller Undertecknare: Du kan visa beloppen genom att klicka på ikonen ”Öppna stödgivarens lista” som finns bredvid 
utgiftsinformationen i utgiftsraden. 
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Då öppnas ett fönster där de enskilda stödgivarna visas, både antalet stödgivare (faktiska och möjliga) med namnet på stödgivaren (med information) och 
enskild utgiftsinformation. Ovanpå detta fönster beräknas en sammanställd version av den enskilda informationen. 
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Användare med profilen Lokal administratör: Du markerar ett fall för spridning via fallinformationsskärmen, när ärendet har status ”mottaget” eller status 
”utkast” genom att ange ”Ja” i fältet ”Individuellt stöd tillåtet” eller via fallistan med knappen ”Möjliggör registrering”. 
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II. FELSÖKNING OCH SUPPORT 
 

 Frågor om årsrapporten ska riktas till Sari-administratören på kommissionen.  
Enkla frågor om Sari ska ställas till din lokala administratör. Om den lokala administratören inte kan lösa problemet ska han/hon vidarebefordra frågan till den 

centrala samordnaren för statligt stöd i medlemsstaten, som sedan kan kontakta Sari-administratören på kommissionen.  
 
 Om tekniska problem uppstår medan Sari körs på webbläsaren eller om anslutningen till Sari avbryts, ska den centrala samordnaren för statligt stöd i 

medlemsstaten kontaktas direkt eller, om den personen inte är anträffbar, kommissionens Sari-administratör. 
  
 Tack vare detta kaskadsystem kan enkla frågor lösas omedelbart och mer allvarliga frågor överlåtas till Sari-administratören på kommissionen.  
 
 Du når kommissionens Sari-administratörer per e-post:  
 

1) För stöd till industrin och tjänstesektorn (ska rapporteras till GD Konkurrens):  
comp-sari@ec.europa.eu.  
 
2) För stöd till jordbrukssektorn (ska rapporteras till GD Jordbruk och landsbygdsutveckling):  
Agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. 
 

Rapportera fel på ett bra sätt 
  
 Effektiv problemlösning kräver en exakt beskrivning av felet. Använd formuläret nedan genom att kopiera och klistra in det i ett Word-dokument. 

mailto:comp-sari@ec.europa.eu
mailto:Agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu
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 SARI Incident report 
Contact details Name  

E-Mail   
Phone  
Member State  

Date and time of incident  
Browser and version Internet Explorer [  ] / FireFox [  ] : Version:  
Short description of error or malfunction10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Where the error or malfunction occurred, please make a screen shot11 and attach it to the report. 
 

Skicka felrapporten, med skärmdumpen bifogad, till den centrala samordnaren för statligt stöd som kan vidarebefordra den till Sari-administratören om 
problemet inte kan lösas på medlemsstatsnivå.  

                                                 
10  Skriv några ord om vad du gjorde i Sari precis innan felet uppstod.  
11  Gör en kopia av skärmen (skärmdump) och kopiera och klistra in den i ett ordbehandlardokument, t.ex. Word, och skicka det till Sari-administratören. 
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III. LOKAL ADMINISTRATÖR I MEDLEMSSTATEN 

A. Den lokala administratörens roll 
 

  
 Kommissionen skapar en lokal administratör för medlemsstaten som fungerar som central samordnare för statligt stöd. Hans/hennes uppgifter är att 
 - skapa användarnamn för användare i medlemsstaten12, 
 - definiera generiska filter som i medlemsstaten organiserar den decentraliserade inhämtningen av årsrapporten från stödbeviljande myndigheter, 
 - besvara enkla frågor om Sari, 
 - skicka vidare felrapporter, 
 - skapa andra lokala administratörer som sedan kan agera som administratör i sitt lokala område. 
  

B. Hur organiserar man en decentraliserad inhämtning av årsrapporten? 
 
 Koncept 
 
 1) Utgångspunkten i konceptet med decentraliserad inhämtning av årsrapporten är en enda användare eller grupp av användare som enbart ska 

kunna se fall som en årsrapport ska upprättas för. Sådana användare måste vara medlemmar av ett kontor. 
 

2) För att avgöra vilka fall som tilldelas ett kontor måste varje fall få ett specifikt kriterium, vanligtvis ett värde i fältet MS-ID13. Den 
centrala samordnaren för statligt stöd måste skapa en typ av hierarkiskt träd där varje gren på trädet representerar ett kontor med en specifik kod för 
fältet MS Id.14. 
 
Exempel på ett enkelt träd: den centrala samordnaren för statligt stöd tillhandahåller årsrapporten för vissa fall, medan två departement tillhandahåller 
årsrapporter för sina fall. 
 
 

                                                 
12  Med profilerna Stödgivare (Contributor), Besökare (Viewer), Användare (User), Undertecknare (Signatory) och Lokal administratör (Local administrator).Varje användare kan ha olika profiler 

under samma användarnamn. En användare med profil = Validerare kan enbart skapas av kommissionen. 
13  Alla andra kriterier som används vid Avancerad sökning kan också användas.  
14  MS Id får inte vara längre än 20 tecken. 
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Exempel på ett mera komplicerat träd: den centrala samordnaren för statligt stöd lämnar inga uppgifter till årsrapporten utan delegerar slutförandet av 
årsrapporten till tre departement, av vilka två departement delegerar vidare. 
 

 
När trädstrukturen är tydlig och varje gren på trädet har fått en kod anger den lokala administratören på central nivå toppnivåkoden för varje fall i fältet 
MS Id, t.ex. ”O_Reg”. Lokala administratörer som ansvarar för stöd på lägre nivå kan ändra koden i MS Id-fältet men endast genom att komplettera 
den befintliga koden med ytterligare en kod, t.ex. Genom att lägga ”A2” till ”O_Reg” för att skapa koden ”O_Reg_A2”. Att skriva över 
toppnivåkoden är inte tillåtet! (om så sker blir ärendet oåtkomligt för den lokala administratören på underdelegerad nivå).  
 
3) Följande steg är att skapa ett generiskt filter som distribuerar ärendena till ett kontor. Öppna Avancerad sökning och ange i fältet MS_Id den kod för 
vilken du vill skapa ett generiskt filter. Kör sökningen och kontrollera resultatet. Om resultatet är korrekt öppnar du Avancerad sökning på nytt och 
sparar sökningen som ett generiskt filter genom att ge det ett namn och markera det som generiskt. 

Central stödsamordnare: MS 
Id är tomt 

Ministerium ”Forskning och utveckling”: 
MS Id är "O_RD" 

Ministerium ”Miljö”: MS 
Id är ”O_E” 

Ministerium 
”Centralt”:  
MS Id = ”O_Central” 

Ministerium 
”Regioner”: MS Id 
= ”O_Reg” 

Ministerium ”Utveckling”: 
MS Id = ”O_Dev” 

Regional myndighet 1:  
MS Id = ”O_Reg_A1” 

Regional myndighet 2: 
MS Id = ”O_Reg_A2” 

Utvecklingsmyndighet 1: 
MS Id = "O_Dev_Ag1 

Utvecklingsmyndighet 2: 
MS Id = ”O_Dev_Ag2” 
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4) Genom att tilldela ett kontor ett generiskt filter hänför   du ärenden till ett kontor som uppfyller villkoren för filtret och vars medlemmar har rätt att se 
ärendena15. Ett kontor kan endast tilldelas ett generiskt filter. Om du vill tilldela ett kontor flera generiska filter måste du skapa ett nytt generiskt 
filter där du kodar in alla kriterier för de enskilda generiska filtren. 
 
5) Slutligen tilldelas kontoret en användare, och användaren blir då medlem i kontoret16. Från och med det ögonblicket kan användaren se de 
relevanta ärendena.  
 
Eftersom det hierarkiska trädet ska vara giltigt i flera år måste det konstrueras noga för att undvika alltför många förändringar i framtiden, särskilt i 
fältet MS Id, eftersom förändringar där kan påverka många fall. När alla befintliga ärenden har konfigurerats uppfyller de automatiskt villkoren i de 
generiska filtren för varje ny cykel av inhämtning av årsrapporten, och endast nya ärenden behöver anges i fältet MS Id så att dessa ärenden tilldelas 
användare enligt trädstrukturen för befintliga generiska filter och kontor. Sari skickar omedelbart nya ärenden till användarna när ett MS Id anges och 
sparas av den lokala administratören.  
   
Den lokala administratörens uppgifter 

 
 När Sari används av medlemsstaten för första gången måste den lokala administratören i medlemsstaten bestämma sig för hur årsrapporten ska 

inhämtas i medlemsstaten, dvs. centraliserat eller decentraliserat eller både och. En trädstruktur kan vara till hjälp för att visualisera situationen i 
medlemsstaten (se exempel ovan). Det vanligaste datafältet för distribution av ärenden till andra myndigheter inom medlemsstaten är fritextfältet MS 
Id, där tecken och siffror kan anges som namn på de myndigheter som måste lämna in en årsrapport17. Strukturen bibehålls över tid och ändras när 
förändringar sker i organisationen. 

 
Varje år måste den lokala administratören ange relevant kod för nya ärenden i fältet MS Id och på så sätt märka dem för den decentraliserade 
inhämtningen av årsrapporten18. Med Avancerad sökning skapar den lokala administratören generiska filter som filtrerar ärenden som motsvarar 
enskilda MS Id:n. Sökresultatet ska kontrolleras så att filtret returnerar de rätta stödärendena. Därefter ska samma Avancerad sökning-åtgärd 
upprepas och sparas genom att filtret ges ett namn19 och märks som generiskt. 

 
 I ett andra steg ska den lokala administratören i medlemsstaten besluta vilka förvaltningsorgan i medlemsstaten som ska tillhandahålla årsrapporten. 

Dessa kallas kontor (i Sari). För varje förvaltningsorgan skapar den lokala administratören ett kontor som sedan tilldelas ett motsvarande generiskt 
filter. 

 

                                                 
15  Vid behov kan du skapa kontoret och tilldela detta kontor motsvarande filter. 
16  Om det ännu inte finns en användare skapar du nu en ny användare. 
17  Till exempel: namnet på ett departement, en förkortning för en beviljande  myndighet, en förkortning för en organisatorisk enhet.  
18  Om Sari används för första gången måste alla ärenden få en kod i fältet MS Id om årsrapporten samlas in decentraliserat.  
19  I regel ska det generiska filtret ges ett namn som motsvarar den nationella myndighet som har hand om stöden i fråga. 
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Därefter öppnar den lokala administratören listan med registrerade användare. Genom att en enskild användare tilldelas ett kontor kan denna 
användare se motsvarande ärenden. Som standard tillhör en användare med ett tomt kontor standardkontoret på toppnivå i medlemsstaten, och kan 
därmed se alla ärenden. 

   
Om en medlemsstat så önskar kan den konfigurera Sari så att applikationen stöder decentraliserad inhämtning av årsrapporten. För detta ändamål 
kan Sari också arbeta med flera lokala administratörer. En medlemsstat kan t.ex. ha flera regioner och i varje region ansvarar en lokal administratör 
för att organisera inhämtningen av årsrapporten. Den lokala administratören som är central administratör i medlemsstaten börjar med att skapa det 
hierarkiska trädet som speglar den decentraliserade inhämtningen av årsrapporten. Sedan anger han/hon ett MS Id för varje ärende, definierar 
generiska filter, skapar ett kontor för varje lokal administratör och anvisar motsvarande filter till detta kontor. Slutligen skapar han/hon användare med 
profilen lokal administratör som anvisas till motsvarande kontor. Dessa lokala administratörer har nu åtkomst till ärenden som passerar kontoret och 
filtret. Varje lokal administratör kan skapa egna generiska filter och användare. Värdet i fältet MS Id får inte skrivas över, men ytterligare tecken eller 
siffror kan fogas till det befintliga värdet i detta fält. 
 
För att medlemsstaten ska kunna utarbeta årsrapporten måste den lokala administratören som fungerar som central administratör i medlemsstaten 
skapa minst en användare med profil=Undertecknare och användare, som tilldelas ett (standard)kontor på central nivå. Då blir samtliga ärenden 
åtkomliga för denne användare.  
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  C. Exempel på en mer centraliserad inhämtning av årsrapporten 
 

Scenario: En medlemsstat inhämtar årsrapporter centralt med två användare men vill delegera vissa fall till tre användare på två departement. På 
central nivå och på ett departement har en användare profilen=Användare och den andra profilen=Undertecknare. På det andra departementet finns 
bara en användare med profilen=Användare & Undertecknare20.  
 
Beskrivning av ovanstående scenario: 
 

                                                 
20  Vid en enda användare måste användaren ha två olika profiler eftersom det åligger profilen ”användare” att skapa utgiftsraderna och ändra fall med status ”Mottaget” till ”Utkast”. En användare 

kan ha flera olika profiler med samma användarnamn och lösenord och kan lätt byta fån en profil till en annan under samma session. . 

Kontor ”Central” 

Tillhör 

Kontor 
”Ministerium A” 

& tilldelats 

Lokal administratör (på central nivå) 

1 Användare vid 
ministerium A, Profil 
= Användare 

1 Användare vid 
ministerium A, Profil = 
Undertecknare 

1 Användare vid 
ministerium B, Profil = 
Undertecknare 

1 Användare vid 
ministerium A, Profil = 
Undertecknare 

1 Användare vid 
ministerium B, Profil 
= Undertecknare 

Kontor Ministerium 
 

Generiskt filter som 
väljer ärenden för 

ministerium A 

skapar 

Generiskt filter som 
väljer ärenden för 

ministerium B 

Generiskt filter som 
väljer ärenden för 

den centrala 
användaren 
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Stegen nedan visar den centrala administratörens arbete med att förbereda Sari för scenariot ovan: 
 
Steg 1:  Administratören måste besluta sig för vilka värden för fältet MS Id som ska falla under departementens ansvar. Vissa fall ska ha MS 

Id=Min_A respektive MS Id=Min_B. Administratören anger dessa för varje fall i SARI och sparar. För alla andra fall är fältet MS Id tomt.  



Handbok för användare av Sari i medlemsstaterna 

Version av den 18 februari 2017 54 av 69 

 
Steg 2: Administratören skapar tre olika filter för Avancerad sökning: F_Min_A har kriteriet MS Id=Min_A, F_Min_B har MS Id=Min_B och F_Central 

har ett MS Id som är tomt21. I alla filter sätts urvalet av ärenden till ”Alla”.  

                                                 
21  Det här filtret är viktigt för att tydligt hitta de ärenden som medlemsstatens centrala organ ansvarar för att utfärda årsrapporten för. 
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Steg 3: Administratören måste nu skapa kontor22 som speglar organisationen i medlemsstaten, dvs. kontoret som ansvarar för att utfärda 

årsrapporten för ett fall: O_Min_A, O_Min_B och O_Central. När kontoret skapas anvisas rätt filter till kontoret. I vårt exempel anvisas 
F_Min_A till O_Ministry_A, F_Min_B till O_Min_B och F_Central till O_Central. 

                                                 
22  Detta arbete behöver bara göras en gång, eller när nya grupper användare behöver nya kontor. 
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Steg 4: Slutligen skapar administratören användarna23: användaren Central_User med profil=Användare och kontor=”O_Central”, 

Central_Signatory med profil=”Undertecknare” och kontor=”O_Central”, Ministry_A_User med profil=”Användare” och kontor=”O_Min_A”, 
Ministry_A_User med profil=”Undertecknare” och kontor=”O_Min_A” och Ministry_B_Signatory med profil=”Användare” och Undertecknare 
och kontor=”O_Min_B”.Profilerna och kontoret väljs i en rullgardinsmeny. En användare kan ha flera olika profiler under samma 
användarnamn, men bara ett kontor. En profil väljs som standardprofil.  

 Genom att tilldela en användare och ett kontor gör administratören de valda ärendena enligt filtret synliga för denna användare. 

 
                                                 
23  Detta arbete behöver bara göras en gång när Sari levereras eller när nya grupper användare behöver nya kontor. 
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  D. Exempel på decentraliserad inhämtning av årsrapporten 
 

Scenario: En medlemsstat inhämtar årsrapporter på ett decentraliserat sätt med två underordnade myndigheter som var och en har en lokal 
administratör, användare och undertecknare, och en myndighet på central nivå som har en användare och en undertecknare. Beskrivning av 
ovanstående scenario:  
 
Kontor ”Central användare” 

 

Lokal administratör (på central nivå) 

Generiskt filter för 1 

Generiskt 
filter för 1 

Generiskt 
filter för 2 

Generiskt filter för central 
användare 

Generiskt 
filter för 
central 

 

Generiskt 
filter för 

1-2 

Generiskt 
filter för 

2-1 

Generiskt 
filter för 

2-2 

Generiskt 
filter för 

2-2 

1 Användare i 2-1, 
Profil = Användare 

1 Anv. i 2-1, Profil 
= Undertecknare 

1 Användare på 
central nivå, Profil 

  
1 Användare på 

central nivå, Profil 
  

1 Användare på 
central nivå, Profil = 

 
1 Användare på 

central nivå, Profil = 
Undertecknare 

Kontor 1-
 Kontor 1-

 

Kontor 2-
 Kontor 2-

 

1 Användare i 2-2, 
Profil = Användare 
&Undertecknare 

1 Användare i 1-2, 
Profil = Användare 

1 Anv. i 1-2, Profil 
= Undertecknare 

Kontor 
”Centra

 

& 
tilldelats 

Tillhör 

Kontor 1 
Kontor 2 
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Stegen nedan visar den centrala administratörens arbete med att förbereda Sari, centralt och på underordnad nivå, för scenariot ovan: 
 
Steg 1:  Administratören på central nivå måste bestämma värden för MS Id som markerar ärenden som 1, 2 och den centrala nivån ansvarar för. 

Vissa ärenden ska ha MS Id=O1 respektive MS Id=O2. Administratören anger dessa för varje ärende och sparar. För alla andra ärenden är 
fältet MS Id=C. 

 
Steg 2: Administratören skapar tre olika filter för Avancerad sökning: F_1 har kriteriet MS Id=O1, F_2 har MS Id=O2 och F_Central har ett MS 

Id=C24. I alla filter sätts urvalet av ärenden till ”Alla”.  
 
Steg 3: Administratören måste nu skapa kontor25 som speglar organisationen i medlemsstaten, dvs. kontoret som ansvarar för att utfärda och 

signera årsrapporten för ett ärendel: O_1, O_2 och O_C. När ett kontor skapas tilldelas det ett lämpligt filter. I vårt exempel anvisas F_1 till 
O_1, F_2 till O_2 och F_C till O_C. 

 
Steg 4: Slutligen skapar administratören användarna26: användare Central_User med profil=”Användare” och kontor=”O_C”, Central_Signatory med 

profil=”Undertecknare” och kontor=”O_C”, Local admin 1 med profil=”Lokal administratör” och kontor=”O_1” och Local admin 1 med 
profil=”Lokal administratör” och kontor=”O_1”. 

 På det här stadiet kan användare på centralkontoret visa sina fall och den centrala administratörens arbete är klart. 
 
 Nu måste de lokala administratörerna skapa filter och kontor åt sina användargrupper.  
  
Steg 6:  De lokala administratörerna måste bestämma värden för MS Id som markerar ärenden som kontoren 1-1, 1-2, 2-1 respektive 2-2 ansvarar 

för. Anmärkning: Eftersom ”MS Id” har använts för att styra vilka ärenden som kan visas av kontor 1 respektive kontor 2 får de lokala 
administratörerna inte skriva över värden i MS Id, utan endast lägga till ytterligare koder till den befintliga koden27. Vissa ärenden ska ha MS 
Id=O1_1 och MS Id=O1_2, dessa anges av Local admin 1. Andra ska ha MS Id=O2_1 och MS Id=O2_2, och dessa anges av Local admin 
2.  

 
Steg 7: Local admin 1 skapar två filter för Advanced Search: F_1_1 har kriteriet MS Id=O1_1 och F_1_2 har MS Id=O1_2. Local admin 2 skapar två 

filter för Advanced Search: F_2_1 har kriteriet MS Id=O2_1 och F_2_2 har MS Id=O2_2.     
 
Steg 8: Den lokala administratören måste nu skapa kontor28 som speglar organisationen i medlemsstaten, dvs. det kontor som ansvarar för att 

utfärda och signera årsrapporten för ett fall: O_1_1 och O_1_2 av Local admin 1 och O_2_1 och O_2_2 av Local admin 2. När ett kontor 

                                                 
24  Det här filtret är viktigt för att tydligt hitta de ärenden som medlemsstatens centrala organ ansvarar för att utfärda årsrapporten för. 
25  Detta arbete behöver bara göras en gång, eller när nya grupper användare behöver nya kontor. 
26  Detta arbete behöver bara göras en gång, eller när nya grupper användare behöver nya kontor. 
27  Om MS Id skrivs över av den lokala administratören med ett värde som inte startar med värdet som angetts av den centrala administratören visas inte de ärendena längre för den lokala 

administratören. Det är alltså enbart den centrala administratören som kan korrigera ett sådant fel.  
28  Detta arbete behöver bara göras en gång, eller när nya grupper användare behöver nya kontor. 
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skapas tilldelas det ett lämpligt filter. I vårt exempel anvisas F_1_1 till O_1_1 och F_1_2 till O_1_2, båda dessa av Local admin 1. F_2_1 
anvisas till O_2_1. Local admin 2 ser till att F_2_1 anvisas till O_2_1 och F_2_2 till O_2_2. 

 
Steg 9: Slutligen skapar de lokala administratörerna användarna29: Användarna User_1_1 med profil=”Användare” och kontor=O_1_1, User_1_1 

med profil=”Undertecknare” och kontor=O_1_1, User_1_2 med profil=”Användare” och kontor=O_1_2, User_1_2 med 
profil=”Undertecknare” och kontor=O_1_2. Alla dessa skapas av Local admin 1. Local admin 2 skapar användarna User_2_1 med 
profil=”Användare” och kontor=”O_2_1”, User_2_1 med profil=”Undertecknare” och kontor=O_2_1, User_2_2 med profil=”Undertecknare” 
och kontor=”O_2_2”.  

  
 Genom att tilldela en användare och ett kontor gör administratören de valda ärendena enligt filtret synliga för denna användare. 

 

 E.  Hur stöder Sari inhämtningen av utgiftsinformation från stödordningar där flera beviljande myndigheter bidrar med individuella utgifter? 
 

Fördelningsprincip: Den lokal administratören ger åtkomst för alla användare som är Stödgivare och som bidrar med individuella utgifter till en 
stödåtgärd. Varje sådan stödgivare ska alltså ha åtkomst till Sari och få användarprofilen ”Stödgivare”. Den lokala administratören beslutar sedan 
vilka ärenden som enskild utgiftsinformation ska lämnas för. Detta anges i fältet ”Individuellt stöd tillåtet” på fallinformationsskärmen.  
 
Användare med profilen ”Användare” kan sedan på utgiftsraden se de enskilda beloppen och beräkna eller använda sammanställningen av utgifterna 
som visas på den här skärmen. Du kan öppna den genom att klicka på beloppsikonen bredvid utgiftsfältet. 
  

 

                                                 
29  Detta arbete behöver bara göras en gång, eller när nya grupper användare behöver nya kontor. 
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BILAGA I – BEGREPP I SARI 

A. Arbetsflöde för en årsrapport: Från kommissionen till medlemsstaten och tillbaka  
 
 I flödesdiagrammet nedan visas arbetsflödet för en årsrapport från kommissionen till medlemsstaten, i medlemsstaten och tillbaka till kommissionen.  

 
 

Avvisa: tillbaka till 
Status=Slutfört 

Slutför  
Status = Slutfört 

Status = Mottaget 

Validera 
Status = Validerat  

Signera  
Status=Signerat 

Avvisa: tillbaka 
till  
Status = Utkast  

Kommissionen 
förbereder befintliga 

stödärenden och skickar 
uppgifterna till 

 

Statliga stödärenden visas i fallistan över 
medlemsstater med status = Mottaget; 

Lokal administratör, som fungerar som central 
samordnare i medlemsstaten, ser alla ärenden.  

Lokal administratör (den centrala samordnaren) förbereder underkategorier av ärenden 
genom att filtrera dem via Avancerad sökning, och hänför (genom att spara 

sökkriterierna) detta generiska filter till ett kontor som tilldelats den/de användare som 
ansvarar för detta ärende/dessa ärenden. 

En användare med 
profilen=Användare kan i fallistan se 

de stöd för vilka utgiftsrader måste 
skapas, utarbeta ett utkast och ange 

årliga utgifter i motsvarande 
utgiftsrad(er) för ärendet. Slutför 

översänder ärendet till 
undertecknaren för godkännande. 

En användare med profilen = 
Undertecknare bekräftar 

uppgifterna och beslutar att 
underteckna eller avvisa dem. 

En användare med profilen 
=Validerare validerar eller 

avvisar uppgifter från 
Undertecknaren. 

Kommissionen kontrollerar 
årsrapporten; denna blir synlig 
för kommissionen först när den 

validerats. 
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B. Arbetsflöde: Begäran om att ändra en utgiftsrad 
 

Flödesdiagrammet nedan visar det arbetsflöde som ska följas för ett fall när en användare i en medlemsstat begär att få lägga till utgiftsrader eller 
ändra falldata30.   

 

  
 
 

                                                 
30  Om en medlemsstat vill ändra utgiftsraderna efter validering, för nya eller befintliga fall, måste medlemsstaten kontakta medlemsstatens supportansvariga på kommissionen och begära en 

ändring, som kommissionen infogar om den godkänns. 

Status = Mottaget Status = Mottagen 

Godkänt 
eller 

avvisat 

Begäran bekräftas; 
Medlemsstaten ska per e-
post underrätta ansvarig 

handläggare (desk officer) 
om begäran 

Avvisat 

Begäran 
Användarprofilen =Användare 
begär tillstånd att få lägga till en 

utgiftsrad eller ändra falldata 
Användarprofilen =Undertecknare 
beslutar om att bekräfta eller avslå 

begäran 

Kommissionen undersöker begäran och godkänner 
eller avslår begäran om ändring. 
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C. Arbetsflöde: Godkännande av årsrapporten av kommissionens förvaltning 
 

I flödesdiagrammet nedan ser du arbetsflödet som visar hur kommissionens förvaltning godkänner årsrapporten.  

 
 

Status = 
Utkast 

Kommissionen kan se 
årsrapporten först när 

den validerats. 

Medlemsstaterna 
validerar årsrapporten 

Kommissionen räknar samman 
totalbeloppen, gör automatiska kontroller 

och bekräftar viktigaste falldata. 

Kommentarer 
till enskilda 
uppgifter Rapporten 

 
 

Uppgifterna befinns 
korrekta; 

analysen börjar 

Kommissionens avdelningar 
lägger vid behov in 

uppskattningar 

Medlemsstaterna 
kontrollerar och bekräftar 

såväl enskilda som 
samlade uppgifter. 

Uppdatering av uppgifterna vid 
behov; anpassning av analysen; 
uppgifterna fryses genom ett 
slutligt godkännande 
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D. Begreppet statusinformation om ärenden 
 

Ett fall av statligt stöd har en arbetsflödesstatus och två oberoende statiska statusar parallellt. Arbetsflödesstatusen visas i form av ett flödesdiagram 
på fallinformationsskärmen. Dessutom visas antalet fall per arbetsflödesstatus i rutan Ytterligare information (till vänster på skärmen). Den statiska 
informationen om utgångna ärenden visas i fältet ”Utgången” i fallinformationen. Om ett fall är gammalt eller nytt visas inte, men det kan sökas fram 
med Enkel och Avancerad sökning31.   

 

 

                                                 
31  Det är inte nödvändigt att visa sådan information eftersom medlemsstaten måste utfärda en årsrapport för allt befintligt statligt stöd som inte är utgånget.    

Validera Slutför Signe
ra 

Avvisar 

Utkast Slutfört Signerat Validerat Ändring
sbegära

n 

Ändringsbeg
äran skickad 

till 
kommission

 

Totalt antal ärenden  

Status för 
  

Nya ärenden i årsrapporten (med för första gången) och ärenden från tidigare år 

Nytt Gammalt Nytt för det 
löpande året 

Icke-utgångna ärenden och utgångna ärenden 

Ett ärende som inte är utgånget anges med Utgånget = Nej Utgånget = Ja 

godkänner Avvisar 

Mottaget 

Utkast 

Ändra utgiftsrad 



Handbok för användare av Sari i medlemsstaterna 

Version av den 18 februari 2017 65 av 69 

 
   

E. Användarprofiler och deras syfte 
 
 SARI Front Office erbjuder följande profiler för skapande av utgiftsrader, inmatning av data, signering, validering och administration. 
 
 Användare - skapar utgiftsrader för nya fall med status ”mottaget” 
  - lägger vid behov till eller ändrar utgiftsrader i gamla ärenden med status ”mottaget” 
  - omvandlar fall med status ”mottaget” till ”utkast” för rapportering 
  - matar in och sparar data i redigerbara fält: utgiftsinformation, samfinansiering, permanenta anmärkningar, kommentarer 
  - kan skicka tillbaka fallet när det har status ”mottaget” (”ändra utgiftsrader”) 
  - godkänner inmatningar med knappen Slutför, varvid fallet skickas vidare till undertecknaren och dess status ändras från 

Utkast till Slutfört 
  - kan (med undertecknarens samtycke) begära ändring av falldata för vilket fall som helsti. 
  - kan fastställa att ett fall är ”utgånget” eller ”icke utgånget” 
  
 Undertecknare - signerar fall som har status=Slutfört, varefter fallstatus ändras till = Signerat 
  - kan avvisa slutförda ärenden. fallen återgår till status=Utkast och användare med profilen=Användare måste behandla fallet 

på nytt 
  - kan avvisa eller bekräfta begäran om att få ändra/lägga till utgiftsrader; i det senare fallet skickas begäran till kommissionen  
  - kan också ha rollen som Användare. 
 
 Validerare - validerar fall som har status =Signerat, varvid status ändras till =Validerat och kommissionen kan se fallet; 
  - kan avvisa signerade ärenden, varvid de återgår till status=Utkast och användare med profil=Användare måste ta upp fallet 

igen 
  - ser alla fall; Vanligtvis är det medlemsstatens ständiga representation som är Validerare.   
 
 Stödgivare -  anger och sparar data i vissa redigerbara fält: utgiftsinformation och samfinansiering 
 
 Den lokala administratören - ser alla fall; 
 som fungerar som central  - skapar filter som möjliggör decentraliserad inhämtning av utgiftsinformation 
 kontaktpunkt i medlemsstaten  - definierar användare med profilen Användare, Stödgivare och Undertecknare i medlemsstaten samt andra lokala 

administratörer; 
  - skapar och anvisar ett generiskt filter till en användares kontor och låter därmed användare som hör till det kontoret se fall 

som passerar det generiska filtret. 
  
 Den lokala administratören - ser fallen som anvisats den administratören med hjälp av ett generiskt filter 
  - skapar generiska filter som möjliggör decentraliserad inhämtning av utgiftsinformation 
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  - definierar inom sitt område användare med profilerna Användare och Undertecknare 
  - skapar och anvisar ett filter till en användares kontor och låter därmed användare som hör till det kontoret se fall som passerar 

det generiska filtret. 
 
 Alla användarprofiler kan - skriva ut fallistan 
  - konsultera historiken över fallets arbetsflöde 
  - konsultera de kommentarerna som gäller fallet. 
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BILAGA II 

 A. Övergripande arbetsflöde i Sari 
 
 SARI är inte enbart en produkt för medlemsstaterna, utan är också ett användargränssnitt för kommissionen. Båda delarna utgör ett program där 

information sprids, såsom visas i flödesdiagrammet nedan. 
 

  

Korrigering 
av uppgifter 

och /eller 
kommentare

r Uppgifter 
eller 

uppskattning
ar godkänns Med 

kommentarer 

Validera  

Begäran 
tillmötesgås eller 

avslås 

Begäran om att få lägga 
till eller ändra 
utgiftsrader 

Skickas till 
medlemsstaten; alla 
ärenden blir synliga 

Översyn & Uppdatering:  
Medlemsstatens del i Sari 

(se kapitel II); 
 

Kommissioner ser de 
uppgifter medlemsstaten 

matat in först när de 
validerats 

Kommissionen förbereder (i början av 
året):  
- nya ärenden år t-1 
- befintliga ärenden (vid behov) 
 
 

Utvärdering: 
Kommissionen bekräftar de 
data som medlemsstaten 

matar in 

Data som ska 
bekräftas: frågor 

till 
medlemsstaten 

Uppgifterna publiceras i 
Sari 
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 B. SARI är en integrerad del av det övergripande informationsflödet om statligt stöd 
 
 Sari är en viktig del av det övergripande informationsflödet om statligt stöd. Detta visas i flödesdiagrammet nedan.   
 

 

Analys och 
aggregering 
av uppgifter 

Automatisk nedladdning av 
information om stödärenden i 

början av året 

Offentliggörande av 
uppgifter om statligt 
stöd snarast möjligt 

Automatisk 
dataöverföring 

Via SANI kan medlemsstaten 
- anmäla icke gruppundantagna 
stödåtgärder och 
- lämna in ett formulär med 
sammanfattande information om 
en åtgärd enligt den allmänna 
gruppundantagsförordningen 

Kommissionens centrala 
databastillämpning för 

information om statligt stöd 
(ISIS) 

 
Ett handläggarteam 

bekräftar falldata 
Offentligt register över 
stödärenden på GD 

Konkurrens webbplats – 
verktyget för sökning av 

ärenden 

 
SARI: 

Rapport om 
resultattavlan & online-

resultattavla på GD 
Konkurrens webbplats 
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 C. Versionshistorik 
 

18 februari 2017 Uppdatering för Sari version 2.6.8.1  
 
28 februari 2012  Uppdatering för version 2.3.  

 
 den 13 maj 2011  Uppdaterad text som beskriver förfarandet om medlemsstaten hittar fel i falldata.  
 

den 19 april 2011  Tillägg av några skärmdumpar om decentraliserad datainhämtning. 
 
 den 14 april 2011  Uppdatering av användarhandboken med funktioner i Sari version 2. 
 
 den 18 juni 2010 Klargörande av funktionen ”Begäran om att få lägga till eller ändra utgiftsrader”. 
 
 den 5 maj 2010 Uppdatering av kontaktinformation, länkadresser, vissa grafer och förvaltning av Sari.  
 
 den 27 april 2010 Första versionen av användarhandboken.   
 
  
                                                 
i I gamla stödärenden kan man dock inte radera sådana utgiftsrader där utgifter redan rapporterats. 
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