Termin

Kratica/okrajšava

Razlaga

Bruto nacionalni dohodek

BND

Standardno merilo bogastva države, ki temelji na dohodku iz domačih virov in tujine.
Obseg (pogosto izražen kot odstotek), v katerem so bila sredstva EU, dodeljena državam članicam, porabljena za
upravičene projekte.
Posredni davek na potrošnjo, ki se obračuna na proizvodnjo in distribucijo blaga ter zagotavljanje storitev in ga na
koncu plača končni potrošnik.
Metoda porabe proračuna EU, pri kateri Komisija, za razliko od neposrednega upravljanja, izvrševanje prenese na
države članice, vendar ohrani končno odgovornost.
Upravljanje virov v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.
Neposredna ali posredna državna podpora za podjetje ali organizacijo, zaradi česar je ta v ugodnejšem položaju
kot konkurenti. V EU veljajo predpisi, ki urejajo državno pomoč, da bi se preprečilo izkrivljanje enotnega trga.
Spoštovanje teh pravil nadzoruje Komisija.
Mejni znesek državne pomoči, pod katerim zanjo ni potrebna odobritev Komisije.
Sklad EU za financiranje neposrednih plačil kmetom in ukrepov za urejanje ali podporo kmetijskih trgov.
Sklad EU, iz katerega se financira prispevek EU k programom razvoja podeželja.
Sklad EU, katerega cilj je pomagati ribičem pri prehodu na trajnostni ribolov, obalnim skupnostim pa pri
diverzifikaciji njihovega gospodarstva.
Sklad EU, ki krepi ekonomsko in socialno kohezijo v EU s financiranjem naložb, s katerimi se zmanjšujejo
neravnovesja med regijami.
Mehanizem za podporo naložbam, ki sta ga vzpostavili Evropska investicijska banka (EIB) in Komisija zaradi
spodbujanja zasebnih naložb v projekte strateškega pomena za EU. Imenujejo ga tudi „Junckerjev načrt“. Zdaj je
del skupine EIB.

Črpanje
Davek na dodano vrednost

DDV

Deljeno upravljanje
Dobro finančno poslovodenje
Državna pomoč
Državna pomoč de minimis
Evropski kmetijski jamstveni sklad
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski sklad za strateške naložbe
Evropski socialni sklad
Evropski strukturni in investicijski skladi

EKJS
EKSRP
ESPR
ESRR

EFSI
ESS

Skladi ESI

Finančna uredba
Finančni instrument
Finančni popravek
Finančni posrednik
Geoprostorski obrazec za vloge za pomoč
Identifikacijski sistem za zemljišča
Instrument za povezovanje Evrope
Integrirani administrativni in kontrolni sistem

GSAA
LPIS

IPE
IAKS

Interval zaupanja
Izjava o zanesljivosti
Izložek
Javno naročanje
Kazalnik rezultatov
Kmetijsko-okoljsko-podnebna obveznost
Kohezijski sklad
Količinsko opredeljiva napaka
Končni prejemnik/prejemnik
Konsolidirani zaključni račun
Kontradiktorni postopek
Kumulativno preostalo tveganje

Odhodki, ki ostanejo nepravilni ob koncu programskega obdobja, potem ko so bili izvedeni vsi popravljalni ukrepi.

Lastna sredstva
Letno poročilo o dejavnostih

Mala in srednja podjetja
Mednarodni standardi revidiranja
Metoda vzorčenja po denarni enoti
Načelo enoletnosti
Največja intenzivnost pomoči
Naknadno vrednotenje
Naložba v lastniški kapital
Namenski prejemki
Napaka
Navzkrižna skladnost
Neposredna pomoč/neposredno plačilo
Neposredno upravljanje
Nepovratna sredstva
Nepravilnost
Nevezana (dohodkovna) podpora
Obveznost
Ocena programa
Ocenjena stopnja napake
Odbor za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov
Odobritev

Sklad EU za ustvarjanje izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti ter izboljšanje položaja ljudi, ki jih ogroža revščina.
Pet glavnih skladov EU, ki so skupaj namenjeni podpori gospodarskega razvoja v EU: Evropski sklad za regionalni
razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo. Zanje se uporablja enoten sklop pravil.
Pravila, ki določajo, kako se proračun EU pripravi in porabi, in s tem povezane procese, kot so notranje kontrole,
poročanje, revizija in razrešnica.
Finančna podpora iz proračuna EU v obliki naložb v lastniški kapital ali navidezni lastniški kapital, posojil ali jamstev
ali drugih instrumentov delitve tveganja.
Ukrep za zaščito proračuna pred nepravilnimi ali goljufivimi odhodki z umikom ali izterjavo sredstev, da bi se
nadomestila plačila, ki so bila napačno izplačana za projekte ali programe.
Subjekt, ki je povezava med upraviteljem sredstev nekega finančnega instrumenta in končnimi prejemniki.
Spletno orodje za predložitev zahtevkov za kmetijsko pomoč, vezano na površino.
Podatkovna zbirka kmetijskih zemljišč v državah članicah, ki se uporablja pri plačilih neposredne pomoči v okviru
skupne kmetijske politike in preverjanju upravičenosti zahtevkov kmetov.
Instrument, s katerim se določajo prednostne naložbe in zagotavlja finančna pomoč sektorjem energetike,
prometa ter informacijske in komunikacijske tehnologije za ustvarjanje visokozmogljive, trajnostne in medsebojno
povezane infrastrukture.
Sistem EU, ki ga države članice uporabljajo za upravljanje in preverjanje plačil kmetom v okviru skupne kmetijske
politike.
Statistično merilo natančnosti rezultatov vzorčenja, ki se uporablja pri oceni stopnje napake.
Izjava v letnem poročilu Evropskega računskega sodišča, v kateri to daje svoje revizijsko mnenje o zanesljivosti
zaključnega računa EU in pravilnosti z njim povezanih transakcij.
Kar se proizvede ali doseže v okviru projekta, ki ga financira EU, kot so izvedeni tečaji usposabljanja, zgrajene
čistilne naprave, dolžina zgrajenih cest.
Nakup proizvodov, storitev in del, ki ga izvedejo organi javnega prava na podlagi odprtih in konkurenčnih
postopkov, da bi zagotovili najboljšo kakovost in stroškovno učinkovitost.
Merljiva spremenljivka, ki zagotavlja informacije za oceno neposrednih učinkov podprtih projektov na ciljno
populacijo.
Praksa, ki presega običajne okoljske zahteve. Kmetje, ki se odločijo za njeno uporabo, zanjo prejmejo plačilo iz
proračuna EU.
Sklad EU za zmanjšanje ekonomskih in socialnih razlik v EU, in sicer s financiranjem naložb v državah članicah, v
katerih je bruto nacionalni dohodek na prebivalca manjši od 90 % povprečja EU.
Klasifikacija, ki jo Sodišče uporablja pri poročanju o rezultatih preizkušanja transakcij, kadar je mogoče izmeriti
znesek transakcije, na katero je vplivala napaka.
Fizična ali pravna oseba, ki prejme nepovratna sredstva ali posojilo iz proračuna EU ali ima koristi od neke
dejavnosti, ki jo financira EU.
Agregirani zaključni račun vseh institucij, agencij in organov EU, pripravljen kot en dokument.
Postopek, v skladu s katerim se revizijske ugotovitve pošljejo revidirancu v razpravo in za predložitev pripomb v
določenem časovnem okviru.

MSP
ISA
MUS

Sredstva, ki se uporabljajo za financiranje proračuna EU in katerih velika večina izvira iz prispevkov držav članic.
Poročilo, ki ga pripravijo vsi generalni direktorati Komisije ter institucije in organi EU in v katerem je opisana
njihova smotrnost poslovanja glede na zastavljene cilje ter uporaba finančnih in človeških virov.
Opredelitev velikosti, ki se uporablja za gospodarske družbe in druge organizacije in temelji na številu zaposlenih in
nekaterih finančnih merilih. Mala podjetja imajo manj kot 50 zaposlenih ter promet ali bilančno vsoto, ki ne
presega 10 milijonov EUR. Srednja podjetja imajo manj kot 250 zaposlenih ter promet, ki ne presega
50 milijonov EUR, ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Strokovni standardi, v katerih so določene lastnosti in odgovornosti neodvisnih revizorjev.
Metoda statističnega vzorčenja, pri kateri je možnost, da bo neka transakcija izbrana, sorazmerna z njeno
velikostjo.
Proračunsko načelo, po katerem se morajo prihodki in odhodki proračuna zbrati in uporabiti v proračunskem letu,
na katerega se nanašajo.
Skupni znesek podpore, ki se lahko plača nekemu področju financiranja, izražen kot odstotek upravičenih stroškov.
Največja intenzivnost pomoči se razlikuje glede na program in je odvisna od dejavnikov, kot je geografski položaj.
Neodvisna cena uspešnosti, učinkovitosti, skladnosti, ustreznosti in dodane vrednosti EU nekega zaključenega
projekta ali programa.
Denar, naložen v delnice družbe v zameno za lastniški delež in delež dobička.
Sredstva, plačana v proračun EU (npr. globe in popravki ter prispevki tretjih držav za raziskovalne programe), ki se
lahko uporabijo le za določen namen.
Posledica nepravilnega izračuna ali nepravilnosti zaradi nespoštovanja pravnih in pogodbenih zahtev.
Mehanizem, v skladu s katerim so plačila kmetom odvisna o tega, ali kmetje izpolnjujejo zahteve v zvezi z okoljem,
varnostjo hrane, zdravjem in dobrobitjo živali ter gospodarjenjem z zemljišči.
Kmetijska podpora, ki se plača neposredno kmetom, kot je npr. pomoč na površino.
Upravljanje sklada ali programa EU, ki ga za razliko od deljenega upravljanja ali posrednega upravljanja izvaja samo
Komisija.
Nevračljivo plačilo iz proračuna EU upravičencu za izvedbo upravičenega projekta ali programa.
Kršitev pravil EU (ali ustreznih nacionalnih pravil) ali pogodbenih obveznosti.
Plačila EU kmetom, ki niso vezana na proizvodnjo nekega proizvoda.
Znesek v proračunu, namenjen financiranju specifične odhodkovne postavke, kot je na primer pogodba ali
sporazum o nepovratnih sredstvih. Za obveznost je potrebna predhodna odobritev za prevzem obveznosti.
Dokument, ki ga pripravi država partnerica in odobri Evropska komisija, v katerem je določeno delo na področju
sodelovanja ali razvoja, ki ga je treba izvesti, ter za to potrebni finančni, človeški in materialni viri.
Statistična ocena stopnje napake v populaciji, ki temelji na preizkušanju reprezentativnega vzorca transakcij.
Odbor Komisije, zadolžen za razpravo o izvajanju predpisov, ki urejajo uporabo strukturnih in investicijskih skladov
(skladi ESI).
Proračun EU zajema odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil. Odobritev za prevzem obveznosti je
pravna zaveza za zagotovitev finančnih sredstev ob izpolnitvi določenih pogojev. Odobritev plačil je dovoljenje za
izvršitev plačila, ko so izpolnjeni ustrezni pogoji.

Odobritev plačil
Odobritev za prevzem obveznosti
Odredbodajalec
Operativni program
Organ upravljanja
Organ za potrjevanje (certification authority )
Organ za potrjevanje (certification body )
Organi, pristojni za program
Ozelenitev
Partnerski sporazumi
Plačilna agencija
Plačilna pravica
Plačilo predfinanciranja
Pobuda za MSP
Poenostavljeno obračunavanje stroškov
Pogojna obveznost
Pooblastilo za dajanje zunanjih posojil
Popravljalna zmogljivost
Poravnava
Posel dajanja zagotovila
Poslovni izid
Posredni stroški
Posredno upravljanje
Postopek za ugotavljanje kršitev
Potrditev obračunov
Potrditev skladnosti
Potrditveni posel
Povračljiv DDV
Prag pomembnosti
Pravilnost
Predlog za spremembo proračuna
Prednostna os
Premostitveni sklad
Prenos
Pridržek
Programsko obdobje
Proračunska podpora
Proračunski organ
Razrešnica
Reprezentativna stopnja napake
Reprezentativno statistično vzorčenje
Revizijski organ
Rezerva za smotrnost
Rezervacija
Rezultat
Shema enotnega plačila na površino
Shema osnovnega plačila
Skupna kmetijska politika
Skupna ribiška politika
Skupni okvir spremljanja in vrednotenja
Smotrnost
Sporazum o prenosu pooblastil (zastarelo)
Sporazum o prispevku
Sprostitev obveznosti
Statistično vzorčenje
Stopnja izplačil
Stopnja preostale napake/stopnja preostalega tveganja/stopnja preostale skupne
napake
Strategija Evropa 2020
Tesno medinstitucionalno sodelovanje
Tradicionalna lastna sredstva
Trajno travinje
Transakcija
Tržni ukrep

OP

Dovoljenje za izvršitev plačila, ko so izpolnjeni ustrezni pogoji.
Najvišji letni zneski, ki so v proračunu EU na voljo za specifične odhodkovne postavke.
Oseba, odgovorna za izvrševanje prihodkov in odhodkov organa EU.
Osnovni okvir za izvajanje kohezijskih projektov, ki jih financira EU, ki odraža prioritete in cilje, določene v
partnerskih sporazumih med Komisijo in državami članicami.
Nacionalni, regionalni ali lokalni organ (javni ali zasebni), ki ga država članica pooblasti za upravljanje programa, ki
ga financira EU.
Organ, ki ga imenuje država članica in je pristojen za potrjevanje točnosti in skladnosti izkazov odhodkov in
zahtevkov za plačilo.
Javni ali zasebni subjekt na področju kmetijske porabe, ki ga država članica določi za potrjevanje zanesljivosti
letnega zaključnega računa akreditirane plačilne agencije ter zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij.
Skupno poimenovanje za organe upravljanja, organe za potrjevanje in revizijske organe na področju porabe za
kohezijo.
Sprejetje kmetijskih praks, ki koristijo okolju in podnebju. Izraz ozelenitev se običajno uporablja tudi za podporne
sheme EU, ki so z njo povezane.
Sporazum med Komisijo in državo članico ali tretjo državo v okviru programa porabe EU, v katerem so na primer
določeni strateški načrti, naložbene prioritete, pogoji trgovanja ali pogoji za razvojno pomoč.
Organ, ki ga imenuje država članica za upravljanje porabe EU na področju kmetijstva.
Prenosljiva pravica, na podlagi katere je aktivni kmet upravičen do podpore EU, kadar jo prijavi skupaj z
upravičenim kmetijskim zemljiščem.
Gotovinsko predplačilo za financiranje določenih dejavnosti v nekem obdobju.
Skupen finančni instrument Komisije in Evropskega investicijskega sklada, katerega namen je olajšati dostop do
finančnih sredstev za mala in srednja podjetja.
Pristop za določitev zneska nepovratnih sredstev, pri katerem se namesto dejanskih stroškov, ki ji je imel
upravičenec, uporabijo metode, kot so standardni stroški na enoto, financiranje po pavšalni stopnji in pavšalni
zneski. Zasnovani so za zmanjšanje upravnega bremena.
Potencialna plačilna obveznost, ki lahko nastane zaradi izida nekega dogodka v prihodnosti.
Dogovor med EU in Evropsko investicijsko banko, v skladu s katerim prva jamči za dajanje posojil druge zunaj EU za
podporo zunanjepolitičnih ciljev.
Merilo, ki ga Komisija uporabi pri oceni stopnje prihodnjih popravkov.
Plačilo dolgovanega zneska državi članici ali izterjava sredstev od države članice, da se zaključi program EU.
Dogovor, v skladu s katerim revizor sprejme zaključek na podlagi zadostnih dokazov v obliki finančnih informacij ali
drugih podatkov, ki jih zbere ali izračuna. Na primer, Sodišče pripravi svoje mnenje o zakonitosti in pravilnosti
porabe EU na podlagi rezultatov svojega preizkušanja vzorca transakcij.
Izid za zadevno leto, ki predstavlja razliko med prihodki in odhodki ter je predstavljen v konsolidiranem zaključnem
računu EU.
Odhodki, kot so režijski stroški ali drugi upravni stroški, ki jih ima upravičenec v okviru projekta ali ukrepa EU.
Metoda izvrševanja proračuna EU, pri katerem Komisija naloge izvrševanja prenese na druge subjekte (na primer
tretje države in mednarodne organizacije).
Postopek, ki ga uvede Komisija proti kateri koli državi članici EU, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z
zakonodajo EU.
Letni proces, v katerem Komisija po izvedbi pregledov sprejme zneske, katerih plačilo zahtevajo izvajalski organi in
partnerji.
Postopek, s katerim Komisija preveri, ali je država članica pravilno porabljala kmetijska sredstva, ki so ji bila na
voljo, in ali je uspešno izvajala svoje sisteme upravljanja in kontrol. V primeru kršitve se lahko od države članice
zahteva vračilo sredstev.
Dogovor, v skladu s katerim revizor sprejme zaključek na podlagi zadostnih dokazov, pridobljenih z revizijskim
delom, finančnih informacij, drugih podatkov ali posebnih trditev, ki jih pripravi revidiranec.
DDV, ki ga lahko davčni zavezanec odbije od DDV, ki ga mora plačati davčnim organom, saj je ta znesek že plačal
na lastne nakupe blaga in storitev.
Prag, nad katerim se šteje, da nepravilnosti, odkrite v revidirani populaciji ali sklopu računovodskih izkazov,
vplivajo na točnost in zanesljivost.
Raven skladnosti transakcije z veljavnimi pravili in predpisi.
Predlog Komisije za spremembo proračuna EU med njegovim izvrševanjem.
Ena ali več naložbenih prioritet na področju kohezijske politike, ki so v skladu z enim od ključnih ciljev
operativnega programa.
Instrument, ki zagotavlja kontinuiteto financiranja med eno shemo financiranja EU in naslednjo.
Prenos neporabljenih proračunskih odobritev iz enega proračunskega leta v naslednje ob izpolnitvi določenih
pogojev.
Slabosti, ki jih generalni direktor opredeli v izjavi o zanesljivosti, ki jo da v letnem poročilu o dejavnostih.
Obdobje, v katerem se načrtuje in izvršuje program porabe EU.
Neposreden prenos pomoči EU v državno zakladnico partnerske države ob izpolnitvi določenih pogojev.
Izraz, ki se uporablja za Evropski parlament in Svet Evropske unije, kadar izvršujeta svoje pristojnosti odločanja v
zvezi s proračunom EU.
Vsakoletni sklep, s katerim Evropski parlament dokončno odobri način, kako je Komisija izvrševala proračun.
Statistična ocena napake v populaciji, ki temelji na preizkušanju reprezentativnega vzorca transakcij, pridobljenih
iz te populacije.
Uporaba statističnih tehnik za pripravo vzorca, ki odraža značilnosti populacije, iz katere je pridobljen.
Neodvisen nacionalni subjekt, pristojen za revidiranje sistemov in operacij programa porabe EU.
Znesek proračunskih sredstev, dodeljenih za porabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se zadrži,
dokler se ne dosežejo določeni cilji.
Računovodski termin za v bilanci stanja izkazano najboljšo oceno verjetne prihodnje obveznosti, katere zapadlost
ali znesek sta negotova.
Takojšnji učinek projekta ali programa po njegovem zaključku, kot sta izboljšana zaposljivost udeležencev tečajev
ali boljši dostop po izgradnji nove ceste.
Shema kmetijskih plačil na površino, ki se prehodno uporablja v desetih državah članicah in v okviru katere kmetje
prejmejo standardni znesek pomoči na hektar. Vse druge države članice uporabljajo shemo osnovnega plačila.
Kmetijska shema EU, v okviru katere se izvršujejo plačila kmetom na podlagi upravičenih površin zemljišč.
Politika EU, ki obsega subvencije in vrsto drugih ukrepov, zasnovanih za zagotavljanje prehranske varnosti,
primernega življenjskega standarda za kmete v EU, spodbujanje razvoja podeželja in varstvo okolja.
Okvir EU za upravljanje rib in ribolova, namenjen zagotavljanju trajnostnih staležev rib in stabilnega dohodka za
ribiško skupnost.
Pravila in postopki za ocenjevanje smotrnosti skupne kmetijske politike.
Merilo za to, kako dobro je ukrep, projekt ali program, ki ga je financirala EU, dosegel svoje cilje in zagotovil
najboljšo stroškovno učinkovitost.
Predhodnik sporazuma o prispevku, ki je bil nadomeščen, ko je začela veljati finančna uredba iz leta 2018.
Sporazum med Komisijo in organizacijo, ki izvaja ukrepe v okviru posrednega upravljanja in ki je dokazala, da je
sposobna upravljati sredstva na isti ravni kot Komisija.
To, da Komisija razveljavi celotno neporabljeno obveznost ali njen del.
Statistična tehnika vzorčenja, ki se uporablja pri revizijskem preizkušanju za dosego reprezentativnih rezultatov.
Odstotek vseh sredstev finančnega instrumenta, izplačanih končnim prejemnikom.
Delež populacije, za katerega se šteje, da ni pravilen, po upoštevanju učinka vseh kontrolnih postopkov, izterjav in
popravkov.
Desetletna strategija Evropske unije za krepitev rasti in ustvarjanje delovnih mest, ki se je začela izvajati leta 2010.
Mehanizem za vzpostavljanje zmogljivosti na specializiranih področjih, v skladu s katerim organ v državi članici EU
zagotavlja podporo ekvivalentnemu organu v partnerski državi.
Prihodki EU, zbrani s carinskimi dajatvami in prelevmani na sladkor.
Kmetijsko zemljišče, na katerem več kot pet zaporednih let rastejo trave ali druge zelene krmne rastline.
Operacija, kot je izvršeno plačilo ali prejet prihodek, knjižena v zaključnem računu EU.
Javna intervencija na kmetijskih trgih za omilitev učinkov padca cen in strukturnih težav s sektorsko podporo (npr.
sadje in zelenjava, vino in šolsko mleko).

Učinek
Upravičenec
Uredba o skupnih določbah

Uredba omnibus

Večletni finančni okvir

Veliki projekt
Vezana podpora
Vložek
Vmesno plačilo
Vzorčenje na podlagi presoje
Zaključitev
Zakonitost in pravilnost / Pravilnost

Dolgoročne posledice zaključenega projekta ali programa, ki so lahko socialno-ekonomske, okoljske in finančne.
Fizična ali pravna oseba, ki prejme nepovratna sredstva ali posojilo iz proračuna EU.
Uredba, v kateri so določena pravila, s katerimi se ureja delovanje petih evropskih strukturnih in investicijskih
skladov ter zagotavlja njihovo uspešno usklajevanje.
Sprememba finančne uredbe, ki se uporablja od avgusta 2018 ter s katero so bila spremenjena in poenostavljena
finančna pravila EU. Zagotavlja, da je upravljanje proračuna na različnih področjih bolj usmerjeno v rezultate.
Načrt porabe EU, običajno za obdobje sedmih let, v katerem so določene prioritete (na podlagi ciljev politik) in
zgornje meje za šest glavnih razdelkov. Zagotavlja strukturo za določanje letnih proračunov EU, saj so v njem
opredeljene omejitve porabe za vsako kategorijo odhodkov. Sedanji večletni finančni okvir zajema obdobje
2014–2020.
Projekt, ki ga financira EU in katerega skupni upravičeni stroški presegajo 50 milijonov EUR, v sektorjih, kot so
promet, okolje in energetika.
Plačila EU kmetom za proizvodnjo nekega proizvoda.
Finančno, kadrovsko, materialno, organizacijsko ali regulativno sredstvo, ki se uporabi za izvedbo projekta ali
programa.
Pri projektih ali programih EU se pogosto izvedejo različna plačila: predplačila, vmesna plačila in končna plačila.
Upravičenci zaprosijo za vmesna plačila, ko dosežejo mejnik, določen v pogodbi ali sporazumu o nepovratnih
sredstvih.
Postopek, po katerem revizor za razliko od statističnega vzorčenja na podlagi vnaprej določenih meril po lastni
presoji izbira elemente iz populacije za revizijsko preizkušanje.
Finančna poravnava programa EU s plačilom dolgovanega zneska državi članici ali izterjavo sredstev od države
članice.
Skladnost z zakonodajo EU (ali ustrezno nacionalno zakonodajo) ali pogodbenimi obveznostmi.

