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UREDBA KOMISIJE (EU) št. 65/2011 

z dne 27. januarja 2011 

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 
1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne 

skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) ( 1 ) ter zlasti člena 51(4), člena 74(4) in člena 
91 Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Z Uredbo Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 
o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 
v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim 
administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem nepo
srednih podpor za kmete, določenih z navedeno uredbo, ter za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno 
skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina ( 2 ) 
je bila razveljavljena in nadomeščena Uredba Komisije (ES) št. 
796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje 
navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativ
nega in kontrolnega sistema, predvidenih z uredbama Sveta (ES) 
št. 1782/2003 in (ES) št. 73/2009, ter za izvajanje navzkrižne 
skladnosti, določene z Uredbo Sveta (ES) št. 479/2008 ( 3 ) 

(2) Uredba Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 
1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne 
skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja ( 4 ) 
vsebuje številna sklicevanja na administrativna in kontrolna 
pravila iz razveljavljene Uredbe (ES) št. 796/2004. Treba je 
upoštevati spremembe teh administrativnih in kontrolnih pravil, 
uvedene z Uredbo (ES) št. 1122/2009, pri tem pa upoštevati 
načela iz Uredbe (ES) št. 1975/2006. Za zagotovitev koherentno
sti, jasnosti in poenostavitve je poleg tega treba nekatere določbe 
Uredbe (ES) št. 1975/2006 spremeniti, da bi bilo sklicevanj na 
Uredbo (ES) št. 1122/2009 čim manj. Zato je primerno Uredbo 
(ES) št. 1975/2006 razveljaviti in nadomestiti. 

▼B 
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(3) Države članice morajo vzpostaviti kontrolni sistem, ki bo zagota
vljal izvajanje vseh potrebnih pregledov za učinkovito preverjanje 
skladnosti s pogoji za dodelitev podpore. Vsa merila o izpolnje
vanju pogojev, določena z zakonodajo Unije ali nacionalno zako
nodajo ali s programi razvoja podeželja, morajo biti takšna, da jih 
je mogoče nadzorovati s skupino preverljivih kazalnikov. 

(4) Izkušnje kažejo, da se je integrirani administrativni in kontrolni 
sistem (v nadaljnjem besedilu: IAKS) iz poglavja 4 naslova II 
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih 
pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, 
spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 
378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 ( 1 ) izkazal za 
učinkovit in gospodaren način izvajanja shem neposrednih plačil. 
Kar zadeva ukrepe v zvezi s površino in živalmi iz osi 2 v 
oddelku 2 poglavja I naslova IV Uredbe (ES) št. 1698/2005, 
morajo zato administrativna in kontrolna pravila ter z njimi pove
zane določbe v zvezi z znižanji in izključitvami ob napačnih 
prijavah upoštevati načela IAKS, zlasti v Uredbi (ES) št. 
1122/2009. 

(5) Za nekatere ukrepe podpore iz osi 2 in enakovredno podporo iz 
osi 4 iz oddelkov 2 oziroma 4 poglavja I naslova IV Uredbe (ES) 
št. 1698/2005 je administrativna in kontrolna pravila treba prila
goditi njihovim posebnim značilnostim. Enako velja za ukrepe 
podpore iz osi 1 in 3 iz oddelkov 1 oziroma 3 istega poglavja 
in enakovredno podporo iz osi 4. Zato je treba sprejeti posebne 
določbe za te ukrepe podpore. 

(6) Da bi zagotovili, da lahko vsi nacionalni upravni organi organi
zirajo učinkovito integrirano kontrolo vseh površin, za katere se 
zahteva plačilo na podlagi osi 2 in na podlagi shem pomoči na 
površino, zajetih v Uredbi (ES) št. 1122/2009, je treba zahtevke 
za plačilo za ukrepe v zvezi s površino iz osi 2 vložiti v istem 
roku kot enotni zahtevek iz poglavja I naslova II dela II navedene 
uredbe. 

(7) Da bi zagotovili odvračilni učinek kontrole, se plačila praviloma 
ne smejo izvesti pred zaključkom pregledov izpolnjevanja pogo
jev. Po zaključku administrativnih pregledov pa je vseeno 
primerno dovoliti plačila do določene vrednosti. Pri določitvi 
navedene vrednosti je treba upoštevati tveganje preplačila. 

(8) Kontrolna pravila, določena v tej uredbi, morajo upoštevati 
posebne značilnosti zadevnih ukrepov iz osi 2. Zaradi jasnosti 
je zato treba določiti posebna pravila. 

▼B 
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(9) Države članice lahko za preverjanje skladnosti z merili o izpol
njevanju pogojev uporabijo dokaze, ki so jih prejele od drugih 
služb, organov ali organizacij. Imeti pa morajo zagotovilo, da 
služba, organ ali organizacija deluje v skladu z ustreznim stan
dardom za kontrolo skladnosti z merili o izpolnjevanju pogojev. 

(10) Izkušnje kažejo, da je treba nekatere določbe pojasniti, zlasti 
glede ugotavljanja števila hektarov in živali ter znižanj, izklju 
čitev in povračil. 

(11) V skladu s členom 50a Uredbe (ES) št. 1698/2005 morajo plačila 
v okviru nekaterih ukrepov iz navedene uredbe spoštovati zahteve 
v zvezi z navzkrižno skladnostjo, kakor je določeno v poglavju 1 
naslova II Uredbe (ES) št. 73/2009. Zato je primerno pravila v 
zvezi z navzkrižno skladnostjo uskladiti s pravili v Uredbi (ES) 
št. 73/2009 in Uredbi (ES) št. 1122/2009. 

(12) Izkušnje kažejo, da so za nekatere ukrepe podpore potrebne 
posebne določbe glede kontrole. 

(13) Potrebni so naknadni pregledi naložbenih dejavnosti, da se 
preveri skladnost s členom 72(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005. 
Določiti je treba podlago in vsebino teh pregledov. 

(14) Da bi Komisija lahko izpolnila svoje obveznosti upravljanja ukre
pov, ji morajo države članice poročati o številu opravljenih 
pregledov in njihovih rezultatih. 

(15) Uvesti je treba nekatera splošna načela kontrole, ki zajemajo 
pravico Komisije do izvajanja pregledov. 

(16) Države članice morajo zagotoviti, da imajo plačilne agencije iz 
člena 6 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o 
financiranju skupne kmetijske politike ( 1 ) dovolj informacij o 
pregledih, ki jih opravijo druge službe ali organi, da lahko izpol
nijo svoje obveznosti iz navedene uredbe. 

(17) Da bi se izognili računovodskim težavam, do katerih bi lahko 
prišlo, če bi se morali za koledarsko leto 2011 uporabljati 
drugačni kontrolni postopki, se mora ta uredba uporabljati od 
1. januarja 2011. 

▼B 
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(18) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za 
razvoj podeželja – 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

DEL I 

PODROČJE UPORABE IN SPLOŠNE DOLOČBE 

Člen 1 

Področje uporabe 

Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje kontrolnih postopkov in 
navzkrižne skladnosti v zvezi s sofinanciranimi ukrepi podpore za 
razvoj podeželja, uvedenih na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005. 

Člen 2 

Opredelitev pojmov 

Za namene te uredbe: 

(a) „zahtevek za podporo“ pomeni zahtevek za dodelitev podpore ali 
prijava v shemo iz Uredbe (ES) št. 1698/2005; 

(b) „zahtevek za plačilo“ pomeni vlogo, ki jo upravičenec predloži 
nacionalnim organom za plačilo; 

(c) „druga izjava“ pomeni katero koli izjavo ali dokument, razen tistih 
iz točk (a) in (b), ki ga mora upravičenec ali tretja oseba predložiti 
ali hraniti za izpolnjevanje posebnih zahtev v zvezi z nekaterimi 
ukrepi za razvoj podeželja; 

▼M1 
(d) „ukrepi v zvezi s površino“ pomeni ukrepe ali podukrepe, za katere 

podpora temelji na velikosti prijavljene površine; 

(e) „ukrepi v zvezi z živalmi“ pomeni ukrepe ali podukrepe, za katere 
podpora temelji na številu prijavljenih živali. 

▼B 

Člen 3 

Zahtevki za podporo, zahtevki za plačilo in druge izjave 

1. Države članice zagotovijo ustrezne postopke za vložitev zahtevkov 
za podporo. 

2. Za ukrepe z večletnimi obveznostmi upravičenec vloži letni 
zahtevek za plačilo. 

Vendar lahko države članice odpravijo letne zahtevke za fizično plačilo, 
če uvedejo učinkovite nadomestne postopke za izvajanje administra
tivnih pregledov, določenih v členu 11 ali 24, kakor je primerno. 

▼B 
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3. Zahtevek za podporo, zahtevek za plačilo ali druga izjava se lahko 
kadar koli v celoti ali delno umakne. Pristojni organ vodi evidenco o 
takih umikih. 

Če je pristojni organ upravičenca že obvestil o nepravilnostih v doku
mentih iz prvega pododstavka ali če ga je obvestil o svojem namenu, da 
opravi pregled na kraju samem, pri katerem so nato odkrite nepravilno
sti, umik ni dovoljen za dele, ki jih zadevajo te nepravilnosti. 

Ob umiku iz prvega pododstavka se upravičenci vrnejo v položaj, v 
katerem so bili, preden so predložili zadevne dokumente ali del njih. 

4. Zahtevke za podporo, zahtevke za plačilo in druge izjave je v 
primerih, ko pristojni organ ugotovi očitne napake, mogoče kadar koli 
po vložitvi popraviti. 

Člen 4 

Splošna načela kontrole 

1. Države članice vzpostavijo kontrolni sistem, ki zagotavlja izva
janje vseh potrebnih pregledov za učinkovito preverjanje skladnosti s 
pogoji za dodelitev podpore. 

2. Države članice ne glede na posebne določbe v tej uredbi zagoto
vijo, da je mogoče vsa merila o izpolnjevanju pogojev, določena z 
zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo ali s programi razvoja 
podeželja, pregledovati s skupino preverljivih kazalnikov, ki jih določijo 
države članice. 

3. Države članice zagotovijo uporabo enotnega identifikacijskega 
sistema za vse zahtevke za podporo, zahtevke za plačilo in druge izjave, 
ki jih predloži isti upravičenec. To identificiranje je skladno s sistemom 
iz člena 15(1)(f) Uredbe (ES) št. 73/2009 za evidentiranje identitete 
posameznega kmeta. 

4. Kadar je to ustrezno, je treba sočasno izvesti preglede na kraju 
samem, določene v členih 12, 20 in 25 te uredbe, ter druge preglede, 
predvidene v pravilih Unije glede kmetijskih subvencij. 

5. Rezultati pregledov iz členov 11, 12, 24 in 25 se ocenijo, da se 
ugotovi, ali bi lahko morebitni problemi na splošno pomenili tveganje 
za druge podobne dejavnosti, upravičence ali druge organe. V oceni se 
ugotovijo tudi vzroki takega stanja in opredelijo morebitni nadaljnji 
pregled ter potrebni popravni in preventivni ukrepi. 

6. Zahtevki za podporo, zahtevki za pomoč in druge izjave se zavr
nejo, če upravičenci ali njihovi zastopniki preprečijo izvedbo pregleda. 
Zneski, ki so bili že plačani za navedene dejavnosti, se povrnejo ob 
upoštevanju meril iz člena 18(2) te uredbe. 

▼B 
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7. Brez poseganja v člen 20(4) te uredbe in če namen kontrole ni 
ogrožen, se pregledi na kraju samem lahko napovedo. Takšna napoved 
je strogo omejena na najkrajše potrebno obdobje in ne sme biti daljša od 
14 dni. Ne glede na to se pri pregledih na kraju samem, ki zadevajo 
ukrepe v zvezi z živalmi, napoved ne poda več kot 48 ur vnaprej, razen 
v ustrezno utemeljenih primerih. 

8. Ne glede na kakršne koli posebne določbe se plačilo ne izplača 
upravičencem, za katere se ugotovi, da so ustvarili lažne pogoje, 
potrebne za pridobitev takih plačil, da bi pridobili korist v nasprotju s 
cilji sheme podpore. 

9. Znižanja ali izključitve iz te uredbe ne vplivajo na dodatne kazni v 
skladu z drugimi določbami Unije ali nacionalne zakonodaje. 

Člen 5 

Povračilo neupravičenih plačil 

1. Če pride do neupravičenega plačila, upravičenec vrne zadevni 
znesek skupaj z obrestmi, izračunanimi v skladu z odstavkom 2. 

▼M2 
2. Obresti se izračunajo za obdobje, ki preteče med rokom plačila za 
upravičenca, navedenim na nalogu za izterjavo, ki ni določen na več kot 
60 dni, in datumom bodisi povračila bodisi odbitka. 

▼B 
Uporabljena obrestna mera se izračuna v skladu z nacionalno zakono
dajo, vendar ni nižja od obrestne mere, ki se uporablja za povračilo 
zneskov v skladu z nacionalnimi določbami. 

3. Obveznost povračila iz odstavka 1 ne velja, če je prišlo do plačila 
zaradi napake pristojnih organov ali drugih organov in upravičenec te 
napake upravičeno ni mogel odkriti. 

Kadar pa se napaka nanaša na dejanske elemente, pomembne za izračun 
zadevnega plačila, se prvi pododstavek uporablja le, če sklep o povra 
čilu ni bil sporočen v 12 mesecih po izplačilu. 

DEL II 

ADMINISTRATIVNA IN KONTROLNA PRAVILA 

NASLOV I 

PODPORA ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZA NEKATERE UKREPE IZ OSI 
2 IN OSI 4 

POGLAVJE I 

Splošne določbe 

Člen 6 

Področje uporabe in opredelitev pojmov 

1. Ta naslov se uporablja za: 

(a) podporo, dodeljeno v skladu s členom 36 Uredbe (ES) št. 
1698/2005; 

▼B 
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(b) podporo, dodeljeno v skladu s členom 63(a) Uredbe (ES) št. 
1698/2005, v zvezi z dejavnostmi, ki ustrezajo ukrepom, oprede
ljenim v osi 2. 

Ta naslov pa ne velja za ukrepe iz člena 36(a)(vi) in (b)(vi) in (vii) ter 
člena 39(5) Uredbe (ES) št. 1698/2005, pa tudi za ukrepe iz člena 
36(b)(i), (ii) in (iii) navedene uredbe, kar zadeva stroške zagona dejav
nosti. 

2. Za namene tega naslova se uporabljajo naslednje opredelitve: 

▼M1 __________ 

▼B 
(c) ►C1 „ugotovljena površina“ pomeni površino parcel ali enot 

rabe, za katere se zahteva podpora, kot je opredeljena v skladu s 
členom 11 in členom 15(3), (4) in (5) te uredbe. ◄ 

(d) ►C1 „ugotovljeno število živali“ pomeni število živali, določeno 
v skladu s členom 11 in členom 15(6) te uredbe. ◄ 

Člen 7 

Veljavna pravila 

1. Za namene tega naslova se smiselno uporabljajo točke (1), (10) in 
(20) drugega pododstavka člena 2, člen 6(1), člen 10(2), členi 12, 14, 
16, 20, drugi pododstavek člena 25(1) ter členi 73, 74 in 82 Uredbe 
(ES) št. 1122/2009. Za ukrepe iz člena 36(b)(iii), (iv) in (v) Uredbe (ES) 
št. 1698/2005 pa lahko države članice vzpostavijo ustrezne nadomestne 
sisteme za enotno identifikacijo zemljišč v okviru sistema podpore. 

2. Za namene tega naslova se sklicevanje na „kmete“ iz Uredbe (ES) 
št. 1122/2009 razume kot sklicevanje na „upravičence“. 

Člen 8 

Zahtevki za plačilo 

1. Za vse obveznosti ali pogodbe, ki začnejo veljati po 1. januarju 
2007, se zahtevki za plačilo v zvezi z ukrepi v zvezi s površino vložijo 
v rokih iz člena 11(2) Uredbe (ES) št. 1122/2009. Vendar se lahko 
države članice odločijo, da bodo to določbo uporabljale šele od leta 
zahtevka 2008. 

2. Če država članica uporabi drugi pododstavek člena 3(2) te uredbe, 
se šteje, da je zahtevek za plačilo vložen v rokih iz člena 11(2) Uredbe 
(ES) št. 1122/2009. 

▼B 

2011R0065 — SL — 14.10.2012 — 002.001 — 8



 

3. Za zahtevke za plačilo iz tega naslova se smiselno uporabljata 
člena 22 in 23 Uredbe (ES) št. 1122/2009. Zahtevek za plačilo poleg 
informacij iz člena 12(1)(d) navedene uredbe vsebuje tudi informacije iz 
navedene določbe v zvezi z nekmetijskimi površinami, za katere se 
zahteva pomoč. 

Člen 9 

Plačila 

1. Nobeno plačilo za kateri koli ukrep ali skupino dejavnosti, ki 
spada na področje uporabe tega naslova, se ne izvede pred zaključkom 
pregledov tega ukrepa ali skupine dejavnosti glede meril o izpolnjevanju 
pogojev iz oddelka I poglavja II. 

Države članice pa se ob upoštevanju tveganja preplačila lahko odločijo, 
da bodo do 75 % pomoči plačale po zaključku administrativnih 
pregledov iz člena 11. Delež plačila je enak za vse upravičence ukrepa 
ali skupino dejavnosti. 

2. Kadar pregledov v zvezi z navzkrižno skladnostjo iz oddelka II 
poglavja II ni mogoče zaključiti pred izvedbo plačila, se zahteva povra 
čilo kakršnih koli neupravičenih plačil v skladu s členom 5. 

POGLAVJE II 

Kontrola, znižanja in izključitve 

Člen 10 

Splošna načela 

1. Države članice uporabijo integrirani administrativni in kontrolni 
sistem iz poglavja 4 naslova II Uredbe (ES) št. 73/2009 (v nadaljnjem 
besedilu: IAKS). 

2. Preverjanje skladnosti z merili o izpolnjevanju pogojev je sesta
vljeno iz administrativnih pregledov in pregledov na kraju samem. 

3. Spoštovanje zahtev v zvezi z navzkrižno skladnostjo se preveri s 
pregledi na kraju samem in po potrebi z administrativnimi pregledi. 

4. V obdobju, za katero velja obveznost, se enote rabe, za katere se 
dodeli pomoč, ne smejo zamenjati, razen v primerih, posebej določenih 
v programu razvoja podeželja. 

▼B 
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O d d e l e k I 

S k l a d n o s t z m e r i l i o i z p o l n j e v a n j u p o g o j e v , 
o b v e z n o s t i i n p o v e z a n e o b v e z n o s t i 

P o d o d d e l e k I 

K o n t r o l a 

Člen 11 

Administrativni pregledi 

1. Opravijo se administrativni pregledi vseh zahtevkov za podporo, 
zahtevkov za plačilo in drugih izjav, ki jih mora vložiti upravičenec ali 
tretja oseba, pri čemer se pregledajo vsi elementi, ki jih je mogoče in 
primerno administrativno kontrolirati. S postopki se zagotovi evidenti
ranje opravljenega kontrolnega dela, rezultatov preverjanja in sprejetih 
ukrepov v zvezi z neskladji. 

2. Administrativni pregledi vključujejo navzkrižne kontrole, kadar je 
to mogoče in primerno, med drugim s podatki iz IAKS. Te navzkrižne 
kontrole se nanašajo vsaj na enote rabe in živali, zajete v ukrepu 
podpore, da se preprečijo kakršna koli neupravičena plačila pomoči. 

3. Preveri se skladnost z dolgoročnimi obveznostmi. 

4. Podatki o nepravilnostih, ki so rezultat navzkrižnih kontrol, se 
spremljajo z drugimi ustreznimi upravnimi postopki, in kadar je nujno, 
s pregledom na kraju samem. 

5. Administrativni pregledi izpolnjevanja pogojev po potrebi upošte
vajo rezultate preverjanj, ki jih opravijo druge službe, organi ali orga
nizacije, vključene v kontrolo kmetijskih subvencij. 

Člen 12 

Pregledi na kraju samem 

1. Skupno število pregledov na kraju samem glede zahtevkov za 
plačilo, vloženih v posameznem koledarskem letu, obsega vsaj 5 % 
vseh upravičencev, za katere se uporablja ta naslov. Vendar pa je v 
zvezi z ukrepom iz člena 36(a)(iv) Uredbe (ES) št. 1698/2005 to 5- 
odstotno stopnjo treba doseči na ravni ukrepa. 

Vlagatelji zahtevkov, za katere se po administrativnih pregledih ugotovi, 
da ne izpolnjujejo pogojev, niso del minimalnega števila upravičencev, 
pregledanih v skladu s prvim pododstavkom. 

2. Če pregledi na kraju samem odkrijejo bistvene nepravilnosti v 
zvezi z določenim ukrepom ali na določenem območju ali delu 
območja, pristojni organ ustrezno poveča število pregledov na kraju 
samem v tekočem letu in ustrezno poveča delež upravičencev, ki jih 
je treba pregledati na kraju samem v naslednjem letu. 

▼B 
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3. Kontrolni vzorci pregledov na kraju samem, ki se opravijo v 
skladu z odstavkom 1 tega člena, se izberejo v skladu s členom 31 
Uredbe (ES) št. 1122/2009. Na podlagi analize tveganja iz navedenega 
člena lahko države članice za pregled na kraju samem izberejo posebne 
ukrepe upravičencev. 

4. V zvezi z upravičenci večletnih ukrepov, pri katerih plačila prese
gajo pet let, se lahko države članice odločijo, da po petem letu plače
vanja pregledajo najmanj 2,5 % teh upravičencev. 

Upravičenci, pregledani v skladu s prvim pododstavkom tega odstavka, 
se ne upoštevajo za namen prvega pododstavka odstavka 1. 

Člen 13 

Poročilo o kontroli 

Za preglede na kraju samem iz tega pododdelka se v skladu s členom 
32 Uredbe (ES) št. 1122/2009 pripravi poročilo o kontroli. 

Člen 14 

Splošna načela v zvezi s pregledi na kraju samem 

1. Pregledi na kraju samem se porazdelijo skozi obdobje enega leta 
na podlagi analize tveganj, ki jih pomenijo različne obveznosti v okviru 
vsakega ukrepa za razvoj podeželja. 

2. Pregledi ukrepov na kraju samem, izbranih za pregled v skladu s 
členom 12(3) te uredbe, zajemajo vse zaveze in obveznosti upravičenca, 
ki jih je mogoče preveriti ob obisku. 

Člen 15 

Sestavni deli pregledov na kraju samem in določitev območij 

1. Države članice določijo merila in kontrolne metode, ki omogočajo 
kontrolo različnih obveznosti upravičenca za izpolnitev zahtev iz člena 
48(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 ( 1 ). 

2. Kadar države članice določijo, da se nekateri elementi pregleda na 
kraju samem lahko izvedejo na podlagi vzorca, mora tak vzorec zagota
vljati zanesljivo in reprezentativno raven kontrole. Države članice dolo 
čijo merila za izbor vzorca. Če pregledi navedenega vzorca pokažejo 
nepravilnosti, se obseg in področje uporabe vzorca ustrezno povečata. 

3. Pregledi na kraju samem pri kontroli ukrepov v zvezi s površino 
zajemajo vse enote rabe in nekmetijske površine, za katere se zahteva 
podpora. 

▼B 
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4. Ne glede na to je lahko dejanska določitev velikosti površin za 
pregled na kraju samem omejena na vzorec, ki zajema vsaj 50 % povr 
šin, če ta zagotavlja zanesljivo in reprezentativno raven kontrole v zvezi 
s pregledano površino in zahtevano podporo. Če se pri pregledih tega 
vzorca odkrijejo nepravilnosti, se obseg vzorca ustrezno poveča. 

5. Ugotavljanje površin in daljinsko zaznavanje se opravita v skladu 
s členom 34(1) do (5) in členom 35 Uredbe (ES) št. 1122/2009. 

Za ukrepe iz člena 36(b)(iii), (iv) in (v) Uredbe (ES) št. 1698/2005 pa 
lahko države članice opredelijo ustrezna odstopanja, ki v nobenem 
primeru ne smejo biti večja od dvakratnih odstopanj iz člena 34(1) 
Uredbe (ES) št. 1122/2009. 

6. Pregledi na kraju samem, povezani s kontrolo ukrepov v zvezi z 
živalmi, se izvedejo v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 1122/2009. 

P o d o d d e l e k I I 

Z n i ž a n j a i n i z k l j u č i t v e 

Člen 16 

Znižanja in izključitve v zvezi z velikostjo površine 

1. Če za dano leto upravičenec ne prijavi vseh kmetijskih površin in 
je razlika med skupno prijavljeno kmetijsko površino v zahtevku za 
plačilo na eni strani ter prijavljeno površino in celotno površino neprija
vljenih enot rabe na drugi več kakor 3 % prijavljene površine, se celotni 
znesek pomoči v okviru ukrepov v zvezi s površino, ki se zadevnemu 
upravičencu plača za navedeno leto, zmanjša za največ 3 % glede na 
resnost opustitve. 

Prvi pododstavek se ne uporablja, kadar se bile vse zadevne kmetijske 
površine prijavljene pristojnim organom v okviru: 

(a) integriranega sistema iz člena 15 Uredbe (ES) št. 73/2009, ali 

(b) drugih administrativnih in nadzornih sistemov, ki zagotavljajo zdru 
žljivost z integriranim sistemom v skladu s členom 26 navedene 
uredbe. 

2. Za namene tega člena se površine, ki jih je prijavil upravičenec in 
za katere prejme isto stopnjo pomoči v okviru določenega ukrepa v 
zvezi s površino, štejejo za eno skupino posevkov. Kadar se uporabijo 
zneski degresivne podpore, se upošteva povprečje teh zneskov glede na 
zadevne površine. 

3. Če je ugotovljena površina za skupino kmetijskih rastlin večja od 
prijavljene v zahtevku za plačilo, se za izračun zneska pomoči uporablja 
prijavljena površina. 
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Če površina, ki je prijavljena v zahtevku za plačilo, presega površino, 
ugotovljeno za zadevno skupino posevkov, se pomoč izračuna na 
podlagi površine, ugotovljene za zadevno skupino posevkov. 

Če razlika med skupno ugotovljeno površino in skupno površino, prija
vljeno v zahtevku za plačilo v okviru ukrepa, znaša 0,1 hektar ali manj, 
pa se za ugotovljeno površino vseeno šteje, da je enaka prijavljeni 
površini. Pri tem izračunu se upoštevajo le čezmerne prijavljene povr 
šine na ravni skupine posevkov. 

Tretji pododstavek se ne uporablja, če razlika znaša več kot 20 % 
skupne površine, prijavljene za plačilo. 

Če je določena zgornja meja ali prag za površino, ki je upravičena do 
podpore, se število hektarjev, prijavljeno v zahtevku za plačilo, zmanjša 
do določene meje ali praga. 

4. Če je ista površina podlaga za zahtevek za plačilo v okviru več kot 
enega ukrepa v zvezi s površino, se upošteva ločeno za vsak posamezni 
ukrep. 

5. V primeru iz drugega pododstavka odstavka 3 se pomoč izračuna 
na podlagi ugotovljene površine, zmanjšane za dvakratno ugotovljeno 
razliko, če je ta razlika večja od 3 % ali dveh hektarov, vendar ne večja 
od 20 % ugotovljene površine. 

Če je razlika več kakor 20 % ugotovljene površine, se za zadevno 
skupino posevkov ne dodeli nobena pomoč. 

Če je razlika večja od 50 %, upravičenec prav tako ne prejme pomoči v 
znesku, ki ustreza razliki med površino, prijavljeno v zahtevku za 
plačilo, in ugotovljeno površino. 

6. Če razlika med površino, prijavljeno v zahtevku za plačilo, in 
ugotovljeno površino, kot je navedeno v drugem pododstavku odstavka 
3, izhaja iz namerne čezmerne prijave površine, se pomoč, do katere bi 
bil upravičenec upravičen v skladu z navedenim pododstavkom, ne 
odobri za obravnavano koledarsko leto v okviru zadevnega ukrepa v 
zvezi s površino, če ta razlika presega 0,5 % ugotovljene površine ali 
več kot en hektar. 

Če je razlika večja od 20 % ugotovljene površine, upravičenec znova ne 
prejme pomoči v znesku, ki ustreza razliki med prijavljeno in ugoto
vljeno površino. 

7. Znesek, ki izhaja iz izključitev iz tretjega pododstavka odstavka 5 
in drugega pododstavka odstavka 6 tega člena, se izravna v skladu s 
členom 5b Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 ( 1 ). Če se znesek v 
skladu z navedenim členom v treh koledarskih letih po koledarskem 
letu ugotovitve ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše. 

▼B 
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Člen 17 

Znižanja in izključitve v zvezi s številom živali 

1. Za namene tega člena se govedo ter ovce in koze obravnavajo 
ločeno. 

Pri drugih živalih, kot so navedene v prvem pododstavku, države 
članice določijo ustrezen sistem znižanj in izključitev. 

2. Če se uporabljajo individualne omejitve ali individualne zgornje 
meje, se število živali, prijavljeno v zahtevku za plačilo, zmanjša do 
omejitve ali zgornje meje, določene za zadevnega upravičenca. 

Pomoči v nobenem primeru ni mogoče odobriti za več živali, kot jih je 
prijavljenih v zahtevku za plačilo. 

Če število živali, prijavljeno v zahtevku za plačilo, presega število 
živali, ugotovljeno z administrativnim pregledom ali pregledom na 
kraju samem, se znesek pomoči izračuna na podlagi ugotovljenega 
števila živali. 

▼M1 
3. Govedo, ki je izgubilo eno od dveh ušesnih znamk, se šteje med 
ugotovljeno število živali pod pogojem, da je jasno in posamično iden
tificirano z drugimi prvinami sistema za identifikacijo in registracijo 
goveda. Poleg tega, kadar je eno samo govedo na gospodarstvu izgubilo 
obe ušesni znamki, se šteje med ugotovljeno število živali pod pogojem, 
da je žival še vedno mogoče identificirati z registrom, potnim listom za 
živali, zbirko podatkov ali na drug način, določen v Uredbi (ES) št. 
1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ) in pod pogojem, da 
imetnik lahko dokaže, da je pred napovedjo pregleda na kraju samem 
že izvedel ukrepe za izboljšanje stanja. 

▼B 
Pri nepravilnostih, ki se nanašajo na vpise v register goveda ali potne 
liste za živali, se šteje, da zadevno govedo ne spada med ugotovljeno 
število živali samo, če se take napake ugotovijo pri vsaj dveh pregledih 
v 24 mesecih. V vseh drugih primerih se zadevna žival ne šteje med 
ugotovljeno število živali po prvi ugotovitvi. 

Določbe člena 3(4) te uredbe veljajo za vpise in prijave v sistem za 
identifikacijo in registracijo goveda. 

▼M1 
3a. Ovca ali koza, ki je izgubila eno ušesno znamko, se šteje med 
ugotovljeno število živali pod pogojem, da je žival še vedno mogoče 
identificirati s prvim sredstvom za identifikacijo v skladu s členom 
4(2)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 ( 2 ) in pod pogojem, da so izpol
njene vse druge zahteve sistema za identifikacijo in registracijo ovc in 
koz. 
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3b. Kadar upravičenec ne obvesti pristojnih organov v skladu z 
drugim pododstavkom člena 16(1) Uredbe (ES) št. 1122/2009, da so 
bile živali preseljene na drugo lokacijo v obdobju obvezne reje, se 
zadevne živali štejejo med ugotovljeno število živali, če so bile živali 
med pregledom na kraju samem takoj nameščene na gospodarstvo. 

▼B 
4. V primeru iz tretjega pododstavka odstavka 2 se skupni znesek 
pomoči, do katere je upravičenec upravičen v okviru ukrepa, zmanjša za 
delež, ki se določi v skladu z odstavkom 6, če se nepravilnosti ugotovijo 
za največ tri živali. 

5. Če se nepravilnosti ugotovijo pri več kot treh živalih, se skupni 
znesek pomoči, do katere je upravičenec upravičen v okviru ukrepa, 
zmanjša za: 

(a) delež, ki se določi v skladu z odstavkom 6, če ta delež ne presega 
10 %, 

(b) dvakratnik deleža, ki se določi v skladu z odstavkom 6, če ta delež 
presega10 %, vendar ne 20 %. 

Če ta delež presega 20 %, se pomoč v okviru zadevnega ukrepa ne 
odobri. 

Če ta delež presega 50 %, upravičenec znova ne prejme pomoči do 
zneska, ki ustreza razliki med prijavljenih številom živali in ugoto
vljenim številom živali v skladu s tretjim pododstavkom odstavka 2. 
►M1 __________ ◄ Če se znesek v skladu z navedenim členom v 
treh koledarskih letih po koledarskem letu ugotovitve ne izravna v 
celoti, se neporavnani saldo odpiše. 

6. Za določitev deležev iz odstavkov 4 in 5 se število živali, pri 
katerih so ugotovljene nepravilnosti, deli z ugotovljenim številom živali. 

V primeru uporabe drugega pododstavka člena 16(3) Uredbe (ES) št. 
1122/2009 potencialno upravičene živali, za katere se ugotovi, da niso 
pravilno identificirane ali registrirane v sistemu za identifikacijo in regi
stracijo goveda, štejejo za živali, pri katerih so bile ugotovljene nepra
vilnosti. 

7. Če razlika med prijavljenim številom živali in številom živali, 
ugotovljenim v skladu s tretjim pododstavkom odstavka 2, izhaja iz 
namerno zagrešenih nepravilnosti, se pomoč v okviru zadevnega ukrepa 
ne odobri. 

Če delež, določen v skladu z odstavkom 6, presega 20 %, upravičenec 
znova ne prejme pomoči do zneska, ki ustreza razliki med prijavljenih 
številom živali in ugotovljenim številom živali v skladu s tretjim podod
stavkom odstavka 2. ►M1 __________ ◄ Če se znesek v treh kole
darskih letih po koledarskem letu ugotovitve ne izravna v celoti, se 
neporavnani saldo odpiše. 
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8. Znesek, ki izhaja iz izključitev iz tretjega pododstavka odstavka 5 
in drugega pododstavka odstavka 7 tega člena, se izravna v skladu s 
členom 5b Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006. Če se znesek v skladu z 
navedenim členom v treh koledarskih letih po koledarskem letu ugoto
vitve ne izravna v celoti, se neporavnani saldo odpiše. 

▼B 

Člen 18 

Znižanja in izključitve v primeru neizpolnjevanja drugih meril o 
izpolnjevanju pogojev, obveznosti in povezanih obveznosti 

1. Zahtevana pomoč se zniža ali zavrne, če niso izpolnjene naslednje 
obveznosti in upoštevana naslednja merila: 

(a) pri ukrepih iz člena 36(a)(iv) in (v) ter (b)(v) Uredbe (ES) št. 
1698/2005 zadevni obvezni standardi in minimalne zahteve za 
uporabo gnojil in sredstev za zaščito rastlin, druge ustrezne mini
malne zahteve, kot so navedene v členu 39(3), členu 40(2) in členu 
47(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ter obveznosti, ki presegajo te 
standarde in zahteve, ali 

(b) merila o izpolnjevanju pogojev, razen tistih v zvezi z velikostjo 
površine ali številom prijavljenih živali. 

V primeru večletnih obveznosti se znižanja pomoči, izključitve in 
povračila uporabljajo tudi za zneske, ki so bili za zadevno obveznost 
plačani že v preteklih letih. 

2. Država članica izterja podporo in/ali jo zavrne ali določi znesek 
znižanja pomoči zlasti na podlagi resnosti, obsega in stalnosti ugoto
vljenega neizpolnjevanja. 

Resnost neizpolnjevanja je odvisna zlasti od pomena posledic neizpol
njevanja, ob upoštevanju ciljev meril, ki niso bila izpolnjena. 

Obseg neizpolnjevanja je odvisen zlasti od njegovega učinka na ukrep 
kot celoto. 

Stalnost neizpolnjevanja je odvisna zlasti od trajanja učinka ali možnosti 
za primerno odpravo tega učinka. 

3. Če je neizpolnjevanje posledica namernih nepravilnosti, se upra
vičenec izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in 
naslednje koledarsko leto. 

▼M1 
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O d d e l e k I I 

N a v z k r i ž n a s k l a d n o s t 

P o d o d d e l e k I 

K o n t r o l a 

Člen 19 

Splošna pravila 

1. Brez poseganja v člen 51(3) Uredbe (ES) št. 1698/2005 „navz
križna skladnost“ pomeni skladnost z zakonskimi zahtevami o upra
vljanju ter načeli dobrega kmetijskega in okoljskega delovanja iz prvega 
pododstavka člena 50a(1) navedene uredbe ter minimalne zahteve za 
uporabo gnojil in sredstev za zaščito rastlin iz drugega pododstavka 
člena 51(1) navedene uredbe. 

2. Za navzkrižno skladnost se smiselno uporabljajo člen 22 Uredbe 
(ES) št. 73/2009 ter točke (2) in od (32) do (37) drugega odstavka člena 
2, členi 8, 47, 48, 49, člen 50 razen prvega pododstavka odstavka 1, 
člen 51(1), (2) in (3), členi 52, 53, 54, člen 70(3), (4), (6) in (7) ter 
člena 71 in 72 Uredbe (ES) št. 1122/2009. 

3. Za izračun znižanja iz člena 21 te uredbe se za minimalne zahteve 
za uporabo gnojil in sredstev za zaščito rastlin iz člena 39(3) Uredbe 
(ES) št. 1698/2005 šteje, da se nanašajo na področje okolja oziroma 
področje zdravja ljudi, živali in rastlin, kot določa člen 5(1) Uredbe 
(ES) št. 73/2009. Obe minimalni zahtevi se štejeta za „akt“ v smislu 
točke (33) drugega odstavka člena 2 Uredbe (ES) št. 1122/2009. 

Člen 20 

Pregledi na kraju samem 

1. Pristojni nadzorni organ v zvezi z zahtevami in standardi, za 
katere je odgovoren, izvede preglede na kraju samem vsaj 1 % vseh 
upravičencev, ki vložijo zahtevke za plačilo na podlagi člena 36(a)(i) do 
(v) ter (b)(i), (iv) in (v) Uredbe (ES) št. 1698/2005. 

2. Vzorci upravičencev, ki bodo pregledani v skladu z odstavkom 1, 
se lahko izberejo iz vzorca upravičencev, ki so bili že izbrani v skladu s 
členom 12 te uredbe in za katere se uporabljajo zadevne zahteve ali 
standardi, ali iz celotne populacije upravičencev, ki so vložili zahtevke 
za plačilo v skladu s členom 36(a)(i) do (v) ter (b)(i), (iv) in (v) Uredbe 
(ES) št. 1698/2005 in ki morajo izpolnjevati zadevne zahteve ali stan
darde. 
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3. Kombinacija postopkov iz odstavka 2 se uporabi, kadar se zaradi 
take kombinacije poveča učinkovitost sistema kontrole. 

4. Če se v aktih in standardih v zvezi z navzkrižno skladnostjo 
zahteva, da pregledi na kraju samem niso napovedani, ista zahteva 
velja tudi za preglede navzkrižne skladnosti na kraju samem. 

P o d o d d e l e k I I 

Z n i ž a n j a i n i z k l j u č i t v e 

Člen 21 

Znižanja in izključitve 

Kadar se ugotovi neskladnost, se brez poseganja v člen 51(2) Uredbe 
(ES) št. 1698/2005 uporabijo znižanja in izključitve iz člena 19(2) te 
uredbe za celotni znesek pomoči iz člena 36(a)(i) do (v) ter (b)(i), (iv) in 
(v) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ki je ali mora biti odobrena zadevnemu 
upravičencu na podlagi zahtevkov za plačilo, ki jih upravičenec je ali bo 
vložil v koledarskem letu ugotovitve. 

O d d e l e k I I I 

V r s t n i r e d z n i ž a n j 

Člen 22 

Vrstni red znižanj 

Če se uporabi več znižanj, se uporabijo po naslednjem vrstnem redu: 

— najprej v skladu s členom 16(5) in (6) ter s členom 17(4) in (5) te 
uredbe, 

— nato v skladu s členom 18 te uredbe, 

— nato zaradi pozne predložitve v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 
1122/2009, 

— nato v skladu s členom 16(1) te uredbe, 

— nato v skladu s členom 21 te uredbe, 

▼M1 
— in nazadnje v skladu s členom 16(7) in členom 17(8) te uredbe. 
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NASLOV II 

PODPORA ZA RAZVOJ PODEŽELJA IZ OSI 1 IN OSI 3 TER 
NEKATERI UKREPI IZ OSI 2 IN OSI 4 

POGLAVJE I 

Uvodne določbe 

Člen 23 

Področje uporabe 

Ta naslov se uporablja za izdatke v skladu z Uredbo (ES) št. 1698/2005, 
za katere se ne uporablja naslov I te uredbe. 

POGLAVJE II 

Kontrola, znižanja in izključitve 

O d d e l e k I 

K o n t r o l a 

P o d o d d e l e k I 

S p l o š n e d o l o č b e 

Člen 24 

Administrativni pregledi 

1. Opravijo se administrativni pregledi vseh zahtevkov za podporo, 
zahtevkov za plačilo ali drugih izjav, ki jih mora predložiti upravičenec 
ali tretja oseba, pri čemer se pregledajo vsi elementi, ki jih je mogoče in 
primerno administrativno kontrolirati. Postopki zahtevajo evidentiranje 
opravljenega kontrolnega dela, rezultatov preverjanja in sprejetih 
ukrepov v zvezi z neskladji. 

2. Administrativni pregledi zahtevkov za podporo vključujejo zlasti 
preverjanje: 

(a) ali dejavnost, za katero se zahteva podpora, izpolnjuje pogoje; 

(b) izpolnjevanja izbirnih meril iz programa razvoja podeželja; 

(c) skladnosti dejavnosti, za katero se zahteva podpora, z veljavnimi 
nacionalnimi pravili in pravili Unije, zlasti in po potrebi o javnih 
naročilih, državni pomoči in drugih primernih obveznih standardih, 
določenih z nacionalno zakonodajo ali v programu razvoja podeže
lja; 

(d) smiselnosti načrtovanih stroškov, ki se oceni na podlagi ustreznega 
ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava razli 
čnih ponudb ali ocenjevalni odbor; 
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(e) zanesljivosti vlagatelja, ob upoštevanju vseh prejšnjih sofinanciranih 
dejavnosti od leta 2000. 

3. Administrativni pregledi zahtevkov za plačilo vključujejo zlasti, in 
če je to ustrezno glede na obravnavani zahtevek, preverjanje: 

(a) zagotavljanja sofinanciranih proizvodov in storitev; 

(b) resničnosti navedenih izdatkov; 

(c) zaključene dejavnosti v primerjavi z dejavnostjo, za katero je bil 
predložen in odobren zahtevek za podporo. 

4. Administrativni pregledi naložbenih dejavnosti vključujejo 
najmanj en obisk dejavnosti, ki prejema podporo, ali naložbenega 
območja, da se preveri realizacija naložbe. 

Vseeno se lahko države članice odločijo, da ne bodo opravile takih 
obiskov iz ustrezno utemeljenih razlogov, kot so: 

(a) dejavnost je vključena v vzorec za pregled na kraju samem, ki se 
opravi v skladu s členom 25; 

(b) zadevna dejavnost je majhna naložba; 

(c) država članica meni, da je tveganje, da pogoji za prejetje pomoči ne 
bi bili izpolnjeni, majhno ali da je tveganje, da naložba ni bila 
realizirana, majhno. 

Odločitev iz drugega pododstavka in njena utemeljitev se evidentirata. 

5. Administrativni pregledi vključujejo postopke za preprečitev 
nepravilnega dvojnega financiranja iz drugih shem Unije ali nacionalnih 
shem in iz drugih programskih obdobij. Pri financiranju iz drugih virov 
ti pregledi zagotavljajo, da skupna prejeta pomoč ne presega najvišjih 
dovoljenih zgornjih mej pomoči. 

6. Plačila upravičencev se dokažejo z računi in dokaznimi doku
menti. Kadar to ni mogoče, se plačila dokažejo z listinami, ki imajo 
ustrezno dokazno vrednost. 

Člen 25 

Pregledi na kraju samem 

1. Države članice organizirajo preglede odobrenih dejavnosti na kraju 
samem na osnovi ustreznega vzorčenja. Ti pregledi se po možnosti 
opravijo pred končnim plačilom za dejavnost. 
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2. Izdatki, v zvezi s katerimi se opravijo pregledi na kraju samem, 
predstavljajo vsaj 4 % izdatkov iz člena 23, ki jih financira Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in ki jih plačilna agencija 
plača vsako koledarsko leto. Upoštevajo se samo pregledi, opravljeni do 
konca obravnavanega leta. 

Za celotno programsko obdobje zajeti izdatki predstavljajo vsaj 5 % 
izdatkov, ki jih financira EKSRP. 

3. Pri izbiri vzorca odobrenih dejavnosti, ki ga je treba preveriti v 
skladu z odstavkom 1, se upoštevajo zlasti: 

(a) potreba po preverjanju ustrezne kombinacije dejavnosti različnih 
vrst in obsegov; 

(b) kakršni koli dejavniki tveganja, ugotovljeni na podlagi nacionalnih 
pregledov ali pregledov Unije; 

(c) potreba po ohranjanju ravnotežja med osmi in ukrepi; 

(d) potreba po naključnem izboru med 20 % in 25 % izdatkov. 

4. Inšpektorji, ki opravijo pregled na kraju samem, ne smejo sodelo
vati v administrativnih pregledih iste dejavnosti. 

Člen 26 

Vsebina pregledov na kraju samem 

1. Države članice si s pregledi na kraju samem prizadevajo preveriti: 

(a) ali so zahtevki za plačilo, ki jih vloži upravičenec, dokazani z 
računovodskimi ali drugimi dokumenti, po potrebi vključno s 
preverjanjem točnosti podatkov v zahtevku za plačilo na podlagi 
podatkov ali poslovnih dokumentov, ki jih imajo tretje osebe; 

(b) za ustrezno število stroškovnih postavk, da sta narava in časovna 
razporeditev zadevnih izdatkov skladni z določbami Unije in ustre
zata odobrenim specifikacijam dejavnosti ter dejansko opravljenih 
del ali dejansko zagotovljenih storitev; 

(c) da je uporaba ali nameravana uporaba dejavnosti skladna z uporabo, 
opisano v zahtevku za podporo; 

(d) da se javno financirane dejavnosti izvajajo v skladu s pravili in 
politikami Unije, zlasti pravili o javnih razpisih ter ustreznimi 
obveznimi standardi, določenimi z nacionalno zakonodajo ali v 
programu razvoja podeželja. 

2. Pregledi na kraju samem zahtevkov za plačilo, izbranih za pregled 
v skladu s členom 25(3) te uredbe, zajemajo vse obveznosti upravi 
čenca, ki jih je mogoče preveriti ob obisku. 
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3. Pregledi na kraju samem vključujejo obisk dejavnosti, ali če je 
dejavnost nematerialna, organizatorja dejavnosti, razen v izjemnih okoli 
ščinah, ki jih nacionalni organi ustrezno evidentirajo in pojasnijo. 

4. V doseženo stopnjo kontrole iz člena 25(2) se štejejo le pregledi, 
ki izpolnjujejo vse zahteve tega člena. 

Člen 27 

Poročilo o kontroli 

1. Za vsak pregled na kraju samem in naknadni pregled v skladu s 
tem oddelkom se pripravi poročilo o kontroli, ki omogoča pregled 
podrobnosti izvedenih pregledov. V poročilu so navedeni zlasti: 

(a) ukrepi in zahtevki, ki so bili pregledani; 

(b) prisotne osebe; 

(c) ali je bil upravičenec uradno obveščen o obisku, in če je bil, koliko 
vnaprej; 

(d) rezultati pregledov, in če je ustrezno, posebna opažanja; 

(e) nadaljnji kontrolni ukrepi, ki jih je treba izvesti. 

2. Upravičencu se omogoči, da podpiše poročilo in s tem potrdi 
svojo navzočnost pri pregledu ter doda svoje pripombe. Kadar so ugoto
vljene nepravilnosti, upravičenec prejme kopijo poročila o kontroli. 

P o d o d d e l e k I I 

D o d a t n e d o l o č b e g l e d e k o n t r o l e z a p o s e b n e u k r e p e 

Člen 28 

Mladi kmetje 

Države članice pri ukrepu iz člena 22(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 
preverijo skladnost s poslovnim načrtom v skladu s členom 13(3) 
Uredbe (ES) št. 1974/2006 z administrativnimi pregledi in vzorčno s 
pregledi na kraju samem. 

Člen 28a 

Predčasna upokojitev 

Države članice pri ukrepu iz člena 23 Uredbe (ES) št. 1698/2005 preve
rijo skladnost z zahtevami iz člena 23(2)(b) in člena 23(3) navedene 
uredbe po prenosu kmetijskega gospodarstva. Države članice lahko po 
prvem plačilu podpore ukinejo preglede na kraju samem, pod pogojem, 
da administrativni pregledi, ki vključujejo ustrezne navzkrižne kontrole, 
zlasti z informacijami v elektronski zbirki podatkov iz člena 16 Uredbe 
(ES) št. 73/2009, dokazujejo, da sta zagotovljeni potrebna zakonitost in 
pravilnost plačil. 
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Člen 28b 

Podpora za sheme za kakovost hrane, ki jih priznavajo države 
članice 

Če je to ustrezno, lahko plačilne agencije pri ukrepih iz člena 32 Uredbe 
(ES) št. 1698/2005 uporabijo dokazila, ki jih predložijo druge službe, 
organi ali organizacije, da preverijo skladnost z merili o izpolnjevanju 
pogojev. Zagotoviti pa morajo, da služba, organ ali organizacija deluje v 
skladu z ustreznim standardom za kontrolo skladnosti z merili o izpol
njevanju pogojev. 

Člen 28c 

Delno samooskrbno kmetovanje 

Države članice lahko pri ukrepu iz člena 34 Uredbe (ES) št. 1698/2005 
z administrativnimi pregledi in vzorčno s pregledi na kraju samem 
preverijo napredek glede na poslovni načrt v skladu z odstavkom 2 
navedenega člana. 

Člen 28d 

Skupine proizvajalcev 

Države članice pri ukrepu iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1698/2005 
skupino proizvajalcev priznajo po preverjanju skladnosti skupine z 
merili iz odstavka 1 navedenega člena in z nacionalnimi pravili. Po 
priznanju se stalna skladnost z merili za priznanje s pregledom na 
kraju samem preveri najmanj enkrat v petletnem obdobju. 

Člen 28e 

Kmetijska gospodarstva v postopku prestrukturiranja 

Države članice lahko pri ukrepu iz člena 35a Uredbe (ES) št. 1698/2005 
z administrativnimi pregledi in vzorčno s pregledi na kraju samem 
ocenijo napredek glede na poslovni načrt v skladu z odstavkom 2 
navedenega člana. 

Člen 28f 

Ukrepi Leader 

1. Države članice izvajajo ustrezen sistem nadzora lokalnih akcijskih 
skupin. 

2. Države članice lahko pri izdatkih, nastalih na podlagi člena 63(a) 
in (b) Uredbe (ES) št. 1698/2005, za izvajanje administrativnih 
pregledov iz člena 24 te uredbe z uradnim aktom pooblastijo lokalne 
akcijske skupine. Države članice pa so še naprej odgovorne za prever
janje, da imajo zadevne lokalne akcijske skupine administrativne in 
kontrolne zmogljivosti za opravljanje navedenega dela. 
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Države članice v primeru pooblastitve iz prvega pododstavka opravljajo 
redne kontrole dejavnosti lokalnih akcijskih skupin, vključno s knjigo
vodskimi pregledi in ponovnimi vzorčnimi administrativnimi pregledi. 

Države članice opravljajo tudi preglede na kraju samem, kot je določeno 
v členu 26 te uredbe. V vzorcu odobrenih dejavnosti, ki se pregledajo 
na kraju samem v skladu s členom 25(1) te uredbe, mora biti delež 
izdatkov v zvezi z ukrepi Leader vsaj enak deležu izdatkov iz člena 23 
te uredbe. 

3. V primeru izdatkov, nastalih na podlagi člena 63(c) Uredbe (ES) 
št. 1698/2005, preglede opravijo osebe, ki so neodvisne od zadevnih 
lokalnih akcijskih skupin. 

Člen 28g 

Subvencije obrestnih mer 

V primeru izdatkov, nastalih na podlagi člena 49 Uredbe (ES) št. 
1974/2006, se opravijo administrativni pregledi in pregledi na kraju 
samem v zvezi z upravičencem in glede na realizacijo zadevne dejav
nosti. Analiza tveganja v skladu s členom 25(3)(b) te uredbe vsaj enkrat 
zajema zadevno dejavnost na podlagi diskontirane vrednosti subvencije. 

Poleg tega države članice z administrativnimi pregledi in po potrebi z 
obiski posredniških finančnih institucij in upravičencev na kraju samem 
zagotovijo, da so plačila posredniškim finančnim institucijam skladna z 
zakonodajo Unije in z dogovorom, ki ga skleneta plačilna agencija 
države članice in posredniška finančna institucija, kot je določeno v 
členu 49 Uredbe (ES) št. 1974/2006. 

Člen 28h 

Druge dejavnosti finančnega inženiringa 

V primeru izdatkov, nastalih na podlagi člena 50 Uredbe (ES) št. 
1974/2006, države članice z administrativnimi pregledi in po potrebi z 
obiski skladov ali njihovih sponzorjev na kraju samem zagotovijo, da so 
izpolnjeni pogoji iz členov 51 in 52 navedene uredbe. Zlasti preverijo 
pravilno uporabo skladov in zaključek ob koncu programskega obdobja. 

P o d o d d e l e k I I I 

N a k n a d n i p r e g l e d i 

Člen 29 

Naknadni pregledi 

1. Naknadni pregledi naložbenih dejavnosti se izvajajo za preverjanje 
izpolnjevanja obveznosti na podlagi člena 72(1) Uredbe (ES) št. 
1698/2005 ali obveznosti, določenih v programu razvoja podeželja. 
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2. Naknadni pregledi v posameznem koledarskem letu zajemajo vsaj 
1 % izdatkov EKSRP za naložbene dejavnosti, za katere še vedno 
veljajo obveznosti iz odstavka 1 in pri katerih je bilo končno plačilo 
opravljeno iz EKSRP. Upoštevajo se samo pregledi, opravljeni do konca 
obravnavanega leta. 

3. Vzorec dejavnosti, ki jih je treba pregledati v skladu z odstavkom 
1, se izbere na podlagi analize tveganj in finančnega vpliva različnih 
dejavnosti, skupin dejavnosti ali ukrepov. Del vzorca se izbere naklju 
čno. 

O d d e l e k I I 

Z n i ž a n j a i n i z k l j u č i t v e 

Člen 30 

Znižanja in izključitve 

1. Plačila se izračunajo na podlagi tistega, za kar se med admini
strativnimi pregledi ugotovi, da izpolnjuje pogoje. 

Država članica preveri zahtevek za plačilo, ki ga prejme od upravičenca, 
in določi zneske, upravičene za podporo. Določi: 

(a) znesek, ki ga plača upravičencu izključno na podlagi zahtevka za 
plačilo; 

(b) znesek, ki ga plača upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka 
za plačilo. 

Če znesek, izračunan na podlagi točke (a), presega znesek, izračunan na 
podlagi točke (b), za več kot 3 %, se za znesek, izračunan na podlagi 
točke (b), uporabi znižanje. Znesek znižanja je enak razliki med obema 
navedenima zneskoma. 

Znižanje se ne uporabi, če upravičenec lahko dokaže, da ni odgovoren 
za vključitev neupravičenega zneska. 

2. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačno prijavo, 
se zadevna dejavnost izključi iz podpore EKSRP in zahteva povračilo že 
plačanih zneskov za navedeno dejavnost. Poleg tega se upravičenec 
izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko 
leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto. 

3. Znižanja in izključitve iz odstavkov 1 in 2 se smiselno uporabljajo 
za neupravičene izdatke, ugotovljene pri pregledih na podlagi členov 25 
in 29. 

DEL III 

KONČNE DOLOČBE 

Člen 31 

Poročanje 

Države članice vsako leto do 15. julija pošljejo Komisiji poročilo: 

(a) ki zajema rezultate pregledov zahtevkov za plačilo, ki so bili pred
loženi v okviru naslova I v prejšnjem koledarskem letu in se nana 
šajo predvsem na naslednje točke: 
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(i) število zahtevkov za plačilo za vsak ukrep, preverjeni skupni 
znesek teh zahtevkov ter skupno površino in skupno število 
živali, zajetih v pregledih iz členov 11, 12 in 20; 

▼M1 
(ii) skupno površino po posamičnih shemah pomoči za ukrepe v 

zvezi s površino; 

▼B 
(iii) skupno število živali po posamičnih shemah pomoči za ukrepe 

v zvezi z živalmi; 

(iv) rezultat izvedenih pregledov z navedbo znižanj in izključitev, 
uporabljenih na podlagi členov 16, 17, 18 in 21; 

(b) ki zajema preglede in rezultate pregledov zahtevkov za plačilo, ki so 
opravljeni v skladu s členoma 24 in 25 za plačila, izvedena v prejš
njem koledarskem letu; 

(c) ki zajema preglede in rezultate pregledov, ki so opravljeni v skladu 
s členoma 28 in 29 v prejšnjem koledarskem letu. 

Člen 32 

Kontrola, ki jo izvede Komisija 

Člen 27(2) Uredbe (ES) št. 73/2009 se uporablja za podporo, plačano na 
podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005. 

Člen 33 

Poročanje plačilnim agencijam o pregledih 

1. Kadar pregledov ne izvede pristojna plačilna agencija, država 
članica zagotovi, da ta plačilna agencija prejme dovolj informacij o 
izvedenih pregledih in njihovih rezultatih. Potrebne informacije določi 
plačilna agencija. Informacije se lahko predložijo v obliki poročila o 
vseh izvedenih pregledih, ali če je to primerno, v obliki zbirnega poro 
čila. 

2. Ohranjati je treba zadostno revizijsko sled. V Prilogi I je naveden 
okvirni opis zahtev za zadostno revizijsko sled. 

3. Plačilna agencija ima pravico do preverjanja kakovosti pregledov, 
ki so jih izvedli drugi organi, in prejemanja drugih informacij, ki jih 
potrebuje za opravljanje svojih nalog. 

Člen 34 

Razveljavitev 

1. Uredba (ES) št. 1975/2006 se s 1. januarjem 2011 razveljavi. 

Vendar se še vedno uporablja za zahtevke za plačilo, ki so bili vloženi 
pred 1. januarjem 2011. 
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2. Sklicevanja na Uredbo (ES) št. 1975/2006 se razlagajo kot sklice
vanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge 
II k tej uredbi. 

Člen 35 

Začetek veljavnosti 

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Uporablja se od 1. januarja 2011. 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh 
državah članicah. 
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PRILOGA I 

Okvirni opis zahtev za zadostno revizijsko sled 

Zadostna revizijska sled iz člena 33(2) je prisotna, kadar ta za določen ukrep: 

(a) omogoča uskladitev skupnih zneskov, prijavljenih Komisiji, z računi, raču
novodskimi listinami in drugimi spremnimi dokumenti plačilne agencije ali 
druge službe za vse dejavnosti, ki jih podpira EKSRP; 

(b) omogoča preverjanje plačila javnih izdatkov upravičencu; 

(c) omogoča preverjanje uporabe izbirnih meril za dejavnosti, ki se financirajo iz 
EKSRP; 

(d) po potrebi vsebuje finančni načrt, poročila o dejavnostih, dokumente v zvezi 
z dodelitvijo podpore, dokumente o postopkih javnih razpisov in poročila v 
zvezi s kakršnimi koli izvedenimi pregledi. 
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PRILOGA II 

Korelacijska tabela 

Uredba (ES) št. 1975/2006 Ta uredba 

Člen 1 Člen 1 

Člen 2 Člen 4(3), (6), (7) in (9), člen 5, 
člen 7(1) 

Člen 3 Člen 2 

Člen 4 Člen 3 

Člen 5 Člen 4(2), (4) in (8) 

Člen 6 Člen 6 

Člen 7 Člen 7(1), člen 8(3), člen 16(1) 

Člen 8(3) Člen 7(1), člen 8(3) 

Člen 9 Člen 9 

Člen 10(1) in (2) Člen 4(1) 

Člen 10(3) do (6) Člen 10(1) do (4) 

Člen 11 Člen 11 

Člen 12(1), (3) in (4) Člen 12(1), (3) in (4) 

Člen 12(2) Člen 12(2) in člen 15(3) 

Člen 13 Člen 13 

Člen 14 Člen 14 

Člen 15 Člen 15 

Člen 16(1) Člen 16(2) in (3) 

Člen 16(2) Člen 16(5) 

Člen 16(4) — 

Člen 16(5) in (6) Člen 16(6) oziroma (7) 

Člen 17(1) Člen 17(2) in (3) 

Člen 17(2) Člen 17(4), (5) in (6) 

Člen 17(3) Člen 17(5) in (7) 

Člen 17(4) Člen 17(1) 

Člen 18 Člen 18 

Člen 19(1) Člen 19(1) 

Člen 19(2) Člen 19(2) 

Člen 20(1) Člen 20(1) 

Člen 20(2) Člen 19(2) 

Člen 21(1) Člen 19(2) 

Člen 21(2) in (3) Člen 20(2) 

Člen 21(4) Člen 20(3) 

Člen 22 Člen 19(2) 

▼B 

2011R0065 — SL — 14.10.2012 — 002.001 — 29



 

Uredba (ES) št. 1975/2006 Ta uredba 

Člen 23(1), prvi pododstavek Člen 21 

Člen 23(1), drugi in tretji pododstavek Člen 19(2) 

Člen 23(2) Člen 19(3) 

Člen 24 Člen 22 

Člen 25 Člen 23 

Člen 26(1), (2) (3) in (4) Člen 24(1), (2), (3) oziroma (4) 

Člen 26(5) Člen 24(6) 

Člen 26(6) Člen 24(5) 

Člen 26(7) Člen 28b 

Člen 27(1), (2) in (3) Člen 25 

Člen 27(4) Člen 4(5) 

Člen 28 Člen 26 

Člen 28a Člen 27 

Člen 29 Člen 28a in 28c 

Člen 30(1) in (2) Člen 29(1) 

Člen 30(3) Člen 29(2) 

Člen 30(4), prvi pododstavek Člen 29(3) 

Člen 30(4), drugi pododstavek — 

Člen 31(1), prvi, drugi in tretji pododsta
vek 

Člen 30(1), prvi, drugi oziroma 
tretji pododstavek 

Člen 31(1), četrti pododstavek Člen 30(3) 

Člen 31(2) Člen 30(2) 

Člen 32 Člen 28f(3) 

Člen 33 Člen 28f(2) 

Člen 34(a) Člen 31(a) 

Člen 34(b) in (c) Člen 31(b) 

Člen 34(d) Člen 31(c) 

Člen 35 Člen 32 

Člen 36(1) Člen 19(2) 

Člen 36(2), (3) in (4) Člen 33(1), (2) in (3) 

Člen 37 Člen 35 
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