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Sažetak 
I. Rashodima u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) podupiru se 
poljoprivreda i ruralni razvoj u EU-u, i to na sljedeće načine: 

o izravnim plaćanjima koja se dodjeljuju poljoprivrednicima uglavnom na temelju 
površine poljoprivrednog zemljišta kojom pojedini korisnik raspolaže;  

o poljoprivrednim tržišnim mjerama kojima se pomaže poljoprivrednim sektorima 
EU-a da se prilagode promjenama na tržištu; 

o nacionalnim i regionalnim programima ruralnog razvoja država članica kojima se 
podupire društveni i gospodarski razvoj u ruralnim područjima i pruža potpora na 
temelju kriterija povezanih s okolišem i klimom. 

II. U razdoblju 2018. – 2020. izravna plaćanja u 27 država članica EU-a iznosila su u 
prosjeku 38,5 milijardi eura godišnje, a tržišne mjere i rashodi u području ruralnog 
razvoja u prosjeku su iznosili 2,7 milijardi eura, odnosno 13,1 milijardu eura. 

III. Prijevara šteti financijskim interesima EU-a i sprječava ostvarivanje ciljeva politike 
koji se nastoje postići s pomoću sredstava EU-a. Sud očekuje da će svojim izvješćem 
pomoći Komisiji i državama članicama da razviju svoje kapacitete za borbu protiv 
prijevara u okviru nove zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023. – 2027. 

IV. Različita tijela štite financiranje u okviru ZPP-a od prijevara na razini EU-a i 
nacionalnoj razini. Sud je revizijom ispitao je li Komisija poduzela odgovarajuće mjere u 
pogledu prijevara u rashodima u okviru ZPP-a procjenom rizika od prijevara povezanih 
s programima plaćanja u okviru ZPP-a i je li utvrdila rizike od prijevara koji utječu na 
rashode u okviru ZPP-a te je li na njih pravilno odgovorila. 

V. Sud je utvrdio da je Komisija odgovorila na slučajeve prijevara u rashodima u 
okviru ZPP-a, ali da nije bila dovoljno proaktivna u suzbijanju učinka rizika od jagme za 
zemljištem na plaćanja u okviru ZPP-a, praćenju mjera država članica protiv prijevara i 
iskorištavanju potencijala novih tehnologija. 

VI. Rizici od prijevara razlikuju se među programima plaćanja u okviru ZPP-a. Sud u 
ovom izvješću iznosi pregled rizika od prijevara koji utječu na različite programe 
plaćanja u okviru ZPP-a. Sud je utvrdio rizike povezane sa slučajevima u kojima korisnici 
prikrivaju slučajeve kršenja uvjeta prihvatljivosti te rizike povezane sa složenošću 
financiranih mjera i s nezakonitim oblicima jagme za zemljištem. 
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VII. Komisija je procijenila rizike od prijevara u rashodima u okviru ZPP-a i uvidjela 
da mjere ulaganja u ruralni razvoj i određene tržišne mjere donose veći rizik od drugih 
programa plaćanja. Komisija je agencijama za plaćanja nedavno izdala određene 
smjernice povezane s jagmom za zemljištem i pojmom „zemljišta na raspolaganju 
poljoprivredniku”. 

VIII. Komisija je državama članicama izdala smjernice o pitanjima povezanima s 
prijevarama. Većina agencija za plaćanja prepoznalo je važnost tih smjernica, ali neke 
su agencije smatrale da bi bilo korisno u njih uključiti veći broj praktičnih primjera. 
Najnovija Komisijina analiza rizika od prijevara u okviru ZPP-a datira iz 2016. i Komisija 
planira provesti novu analizu prije nego što novi ZPP stupi na snagu u siječnju 2023. 

IX. Komisija provodi akreditacijske provjere i provjere sukladnosti agencija za 
plaćanja kako bi procijenila njihove sustave kontrole te se tim provjerama mogu 
obuhvatiti mjere protiv prijevara. Komisija se oslanja na godišnje preglede koje 
provode tijela za ovjeravanje kako bi pratila usklađenost agencija za plaćanja s 
njihovim akreditacijskim kriterijima, uključujući mjere protiv prijevara. U izvješćima 
nekih tijela za ovjeravanje nisu obavljene dostatne analize mjera agencija za plaćanja 
protiv prijevara, ali Komisija nije zahtijevala da tijela za ovjeravanje dostave dodatne 
pojedinosti o tim slučajevima. 

X. Komisija promiče primjenu novih tehnologija za automatizaciju provjera, kao što je 
slučaj s provjerama praćenjem kojima se prati cijela populacija primatelja potpore za 
određeni program te je razvila vlastiti alat za utvrđivanje razine rizika Arachne kako bi 
državama članicama pomogla u sprječavanju prijevara. Primjena tih tehnologija 
dobrovoljna je, a države članice reagirale su sporo. Umjetna inteligencija i velika 
količina podataka imaju potencijal u borbi protiv prijevara, ali države članice suočavaju 
se s izazovima u iskorištavanju tih mogućnosti te je Komisija počela promicati te 
tehnologije. 

XI. Sud iznosi preporuke Komisiji o tome na koji bi način ona mogla steći i s drugima 
podijeliti dublji uvid u rizike od prijevara i mjere u rashodima u okviru ZPP-a radi zaštite 
financijskih interesa EU-a i na koji bi način mogla promicati primjenu novih tehnologija 
u sprječavanju i otkrivanju prijevara. 
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Uvod 

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) 

01. Rashodima u okviru ZPP-a podupiru se poljoprivreda i ruralni razvoj u EU-u na 
sljedeće načine: 

o izravnim plaćanjima poljoprivrednicima, koja se u cijelosti financiraju iz proračuna 
EU-a i općenito se temelje na površini poljoprivrednog zemljišta kojima korisnici 
raspolažu;  

o poljoprivrednim tržišnim mjerama, koje se također u cijelosti financiraju iz 
proračuna EU-a, uz iznimku određenih mjera koje sufinanciraju države članice; 
tržišne mjere uključuju potporu za javno i privatno skladištenje poljoprivrednih 
proizvoda u slučaju poremećaja na tržištu, sektorske programe potpore (npr. u 
sektoru vina ili voća i povrća) i nadoknadu troškova promicanja prodaje 
poljoprivrednih proizvoda iz EU-a; 

o nacionalnim i regionalnim programima ruralnog razvoja država članica koji se 
sufinanciraju iz proračuna EU-a i država članica, a uključuju i nadoknadu troškova 
projekata i plaćanja na temelju površine poljoprivrednog zemljišta ili broja 
životinja kojima korisnik raspolaže.  

02. U razdoblju 2018. – 2020. izravna plaćanja u 27 država članica EU-a iznosila su u 
prosjeku 38,5 milijardi eura godišnje, a tržišne mjere i rashodi u području ruralnog 
razvoja u prosjeku su iznosili 2,7 milijardi eura, odnosno 13,1 milijardu eura. 

03. U poljoprivrednom sektoru EU-a prisutne su znatne razlike u pogledu vrsta 
korisnika, veličine poljoprivrednih gospodarstava i oblika posjeda poljoprivrednog 
zemljišta. Zbog toga je teško osmisliti pravila i sustave kontrole koji odgovaraju svim 
scenarijima. 

04. Korisnici koji primaju potporu u okviru ZPP-a kreću se od pojedinaca do zadruga, 
poduzeća i tijela javnog sektora. U financijskoj godini 2020. otprilike 6,2 milijuna 
korisnika primilo je izravna plaćanja, 3,5 milijuna korisnika (obično i primatelji izravnih 
plaćanja) primilo je plaćanja u okviru mjera ruralnog razvoja, a njih 102 000 primilo je 
potporu za tržišne mjere.  
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05. Većina korisnika koja prima potporu u okviru ZPP-a prima manje od 10 000 eura 
godišnje: taj se udio smanjuje, ali i dalje čini više od 80 % korisnika (vidjeti sliku 1.).  

Slika 1. – Raspodjela plaćanja među korisnicima koji primaju potporu u 
okviru ZPP-a u razdoblju 2014. – 2020. 

 
Izvor: Sud, na temelju podataka GU-a AGRI. 

06. Kad je riječ o strukturi poljoprivrednih gospodarstava, 67 % poljoprivrednih 
gospodarstava u EU-u raspolaže površinom manjom od 5 hektara, dok 
3 % gospodarstava raspolaže površinom većom od 100 hektara. Situacija se 
razlikuje među državama članicama. Na primjer, u Malti i Rumunjskoj više od 
90 % poljoprivrednih gospodarstava ima površinu manju od 5 hektara, dok je u Danskoj 
i Finskoj tom kategorijom obuhvaćeno samo 4 % poljoprivrednih gospodarstava. 

07. Postoje i razlike u pogledu raspodjele poljoprivrednog zemljišta. U Slovačkoj je 
9 % poljoprivrednih gospodarstava veće od 100 hektara i pokriva 89 % nacionalne 
poljoprivredne površine, dok u Sloveniji takva poljoprivredna gospodarstva zauzimaju 
samo 7 % poljoprivrednog zemljišta. Na slici 2. prikazano je stanje na razini EU-a, u 
trima odabranim državama članicama (vidjeti odlomak 26.) i u dvjema državama 
članicama na suprotnoj strani spektra.  
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Slika 2. – Raspodjela poljoprivrednih zemljišta (EU-27 i odabrane države 
članice, 2016.) 

 
Izvor: Sud, na temelju podataka Eurostata. 

08. Kad je riječ o posjedu poljoprivrednog zemljišta, 82 % poljskih poljoprivrednika 
vlasnici su svojeg zemljišta, 78 % malteških poljoprivrednika zakupljuje ga, a u Grčkoj 
zajedničko zemljište čini jedna trećina poljoprivredne površine (vidjeti Prilog I.).  
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Zaštita proračuna ZPP-a od prijevara 

09. Zakonodavstvom EU-a1 prijevara koja utječe na financijske interese EU-a definira 
se kao namjerno kršenje propisa (izazvano djelovanjem ili propustom) koje je štetno ili 
bi moglo biti štetno za proračun EU-a, i to:  

o upotrebom ili predočenjem lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata,  

o neotkrivanjem informacija kojima se krši određena obveza, ili 

o zlouporabom financijskih sredstava za potrebe drukčije od onih za koje su ta 
sredstva izvorno odobrena.  

10. Pojam namjere ključni je razlikovni čimbenik između prijevare i nepravilnosti. 
Nepravilnost može biti posljedica netočnog tumačenja pravila, dok je prijevara 
posljedica namjernog kršenja pravila. 

11. Prijevara se može definirati kao „unutarnja” ili „vanjska”2. U kontekstu ZPP-a: 

o unutarnju prijevaru može počiniti osoblje javnih tijela uključeno u upravljanje 
financijskim sredstvima u okviru ZPP-a ili osoblje institucija ili tijela EU-a. Može 
uključivati neprijavljene sukobe interesa, slučajeve kršenja poslovne tajne ili 
pasivnu korupciju; 

o vanjske prijevare odnose se na prijevaru koju su počinili korisnici koji primaju 
financijsku potporu u okviru ZPP-a. Primjeri su prijevare u području javne nabave 
(npr. tajni sporazumi među ponuditeljima, nepravilno ili fiktivno podugovaranje, 
aktivna korupcija), krivotvorenje dokumenata, preuveličavanje troškova ili 
skrivanje veza među poduzećima. 

12. Prijevara šteti financijskim interesima EU-a i sprječava ostvarivanje ciljeva 
politike koji se nastoje postići sredstvima EU-a. Djelotvorna borba protiv prijevara 
zahtijeva sveobuhvatan okvir za upravljanje rizicima kojim se obuhvaća cijeli ciklus 
sprječavanja i otkrivanja prijevara te odgovaranja na njih (vidjeti sliku 3.). 

                                                      
1 Članak 3. Direktive (EU) 2017/1371 („Direktiva PIF”). Zaštita financijskih interesa EU-a 

ponekad se označava pokratom „PIF”, koja dolazi od francuskog izraza „protection des 
intérêts financiers” i odnosi se na zaštitu financijskih interesa EU-a. 

2 Vidjeti npr. Udruženje ovlaštenih istražitelja prijevara. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32017L1371&qid=1647355758855
https://www.acfe.com/FRAUD-RESOURCES/FRAUD-101-WHAT-IS-FRAUD
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Slika 3. – Proces upravljanja rizicima od prijevara 

 
Izvor: Sud, na temelju okvira Odbora sponzorskih organizacija Povjerenstva Treadway (COSO). 

Različita tijela štite financiranje u okviru ZPP-a od prijevara  

13. U okviru Komisije:  

o Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (GU AGRI) dijeli upravljanje ZPP-om 
s akreditiranim agencijama za plaćanja u državama članicama, no ona istodobno 
snosi glavnu odgovornost za tu politiku. GU AGRI dobiva jamstvo o radu sustava 
upravljanja i kontrole država članica;  

o Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) provodi administrativne istrage 
nezakonitih aktivnosti koje negativno utječu na proračun EU-a, kao i teških 
povreda dužnosti u institucijama EU-a. OLAF je pružatelj usluga sustava za 
upravljanje nepravilnostima koji sadržava podatke koje države članice dostavljaju 
o nepravilnostima i slučajevima prijevara u području rashoda EU-a. OLAF analizira 
podatke koje države članice dostavljaju i objavljuje Komisijino „Godišnje izvješće o 
zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevara” 
(„izvješće PIF”).3 OLAF ima središnju ulogu u razvoju politike EU-a za borbu protiv 
prijevara. 

                                                      
3 Izvješća PIF dostupna su na internetskim stranicama Komisije. 
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https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en
https://www.coso.org/Shared%20Documents/COSO-Fraud-Risk-Management-Guide-Executive-Summary.pdf
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14. U lipnju 2021. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) započeo je s radom kao 
neovisni javni tužitelj EU-a. Ured europskog javnog tužitelja ovlašten je istraživati 
kaznena djela protiv proračuna EU-a, kao što su prijevara i korupcija, te protiv njih 
pokretati sudske postupke i podizati optužnice pred nadležnim sudovima 22 države 
članice koje sudjeluju u radu EPPO-a.4 

15. Države članice dužne su poduzimati mjere za sprječavanje, otkrivanje i 
ispravljanje prijevara i drugih nepravilnosti te štititi financijske interese EU-a na isti 
način kao i vlastite financijske interese. Slučajeve nepravilnosti i prijevara koji 
premašuju iznos od 10 000 eura dužne su prijaviti Komisiji u okviru sustava za 
upravljanje nepravilnostima. 

16. U sklopu svojih akreditacijskih kriterija agencije za plaćanja dužne su uspostaviti 
aktivnosti unutarnje kontrole namijenjene sprječavanju i otkrivanju prijevara (vidjeti 
okvir 1.). Direktori agencija za plaćanja dostavljaju Komisiji godišnju izjavu o 
upravljanju o pravilnom radu sustava unutarnje kontrole u slučajevima u kojima 
moraju potvrditi da su uspostavljene djelotvorne i razmjerne mjere protiv prijevara 
kojima se u obzir uzimaju utvrđeni rizici5. 

17. Iako agencije za plaćanja nisu odgovorne za istraživanje prijevara, trebale bi 
poduzimati mjere za sprječavanje i otkrivanje prijevara te surađivati s tijelima za 
izvršavanje zakonodavstva koja provode istrage. 

                                                      
4 Belgija, Bugarska, Češka, Njemačka, Estonija, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, 

Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Austrija, Portugal, Rumunjska, 
Slovenija, Slovačka i Finska. 

5 Članak 7. stavak 3. točka (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013; Prilog I. Provedbenoj uredbi 
Komisije (EU) br. 908/2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1306-20201229&qid=1645120064012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02014R0908-20210815&qid=1645120140775
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Okvir 1. 

Aspekti povezani s prijevarama u akreditacijskim kriterijima agencija 
za plaćanja 

o Agencije za plaćanja trebale bi odobriti zahtjev za plaćanje tek nakon što 
provedu dostatne provjere kako bi se zajamčila usklađenost s pravilima EU-a, 
uključujući provjere za sprječavanje i otkrivanje prijevara. 

o Aktivnosti unutarnje kontrole agencija za plaćanja trebale bi uključivati 
postupke praćenja radi sprječavanja i otkrivanja slučajeva prijevara i 
nepravilnosti, posebno u pogledu onih područja rashoda u okviru ZPP-a koja 
su izložena znatnom riziku od prijevara ili drugih ozbiljnih nepravilnosti. 

o Osoblje na svim operativnim razinama mora biti odgovarajuće osposobljeno, 
među ostalim u pogledu osviještenosti o prijevarama. 

18. Tijela za ovjeravanje koja imenuju države članice obavljaju godišnji pregled 
sustava unutarnje kontrole agencija za plaćanja i njihove usklađenosti s akreditacijskim 
kriterijima. Tijela za ovjeravanje dostavljaju godišnje mišljenje o zakonitosti i pravilnosti 
rashoda. 

19. Na slici 4. prikazane su uloge i odgovornosti glavnih tijela za borbu protiv 
prijevara u okviru ZPP-a. 



 13 

 

Slika 4. – Uloge i odgovornosti glavnih tijela za borbu protiv prijevara u 
okviru ZPP-a 

 
Izvor: Sud. 

20. U skladu s revizijskim standardima Sud s posebnim oprezom prati i rizike od 
prijevara. Konkretno: 

o pri planiranju i provedbi revizija koje provodi Sud uzima u obzir rizik od prijevara; 

o slučajeve u kojima postoji sumnja na prijevaru Sud prijavljuje OLAF-u i EPPO-u; 

Tijela EU-a

GU AGRI
Priprema prijedloge Komisije za 
pravila u okviru ZPP-a uzimajući 
pritom u obzir rizik od prijevara. 

Razvija strategiju za borbu protiv 
prijevara za ZPP.

Provjerava nacionalne sustave 
kontrole s pomoću akreditacije i 
revizija sukladnosti.

OLAF
Istražuje slučajeve prijevare, 
korupcije i druge nezakonite 
aktivnosti.

Upravlja sustavom za upravljanje 
nepravilnostima.

Pruža tehničku potporu državama 
članicama i GU-u AGRI.

EPPO
Istražuje kaznena djela protiv 
proračuna EU-a (prijevare i 
korupcija, prijevare povezane s 
PDV-om sa štetom većom od 
10 milijuna eura, pranje novca itd.) 
i protiv njih pokreće sudske 
postupke te podiže optužnice.

Tijela država članica

Agencije za 
plaćanja
Provjeravaju i izvršavaju 
plaćanja korisnicima.

Poduzimaju mjere za 
sprječavanje i otkrivanje 
prijevara u kontekstu 
svojih aktivnosti.

Tijela za 
ovjeravanje
Obavljaju godišnji pregled 
sustava kontrole agencija 
za plaćanja i njihove 
usklađenosti s 
akreditacijskim kriterijima.

Koordinacijska 
služba za borbu 
protiv prijevara
Olakšava suradnju i 
razmjenu informacija s 
OLAF-om i drugim 
koordinacijskim službama 
za borbu protiv prijevara.  

Pomaže OLAF-u tijekom 
njegovih istraga.

Tijela za 
izvršavanje 
zakonodavstva
Istražuju slučajeve prijevara 
koji utječu na nacionalne 
financijske interese i 
financijske interese EU-a i 
protiv njih pokreću sudske 
postupke.
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o Sud je nedavno objavio dva tematska izvješća o borbi protiv prijevara u rashodima 
EU-a6 te je u okviru svojeg rada na izjavi o jamstvu za 2019.7 ispitao politike i 
postupke Komisije za borbu protiv prijevara u vezi s rashodima u okviru ZPP-a. 

Države članice prijavljuju Komisiji iznos prijevara koje otkriju u 
rashodima u okviru ZPP-a 

21. U Komisijinu izvješću PIF daje se pregled slučajeva prijevara u rashodima u 
okviru ZPP-a, i to u pogledu broja prijavljenih slučajeva i financijskih iznosa o kojima je 
riječ te se u izvješću statistički podatci dopunjuju analizama na kojima se temelje. 
U razdoblju 2016. – 2020. 11 % iznosa iz slučajeva prijevara prijavljenih u okviru 
sustava za upravljanje nepravilnostima odnosilo se na područje ZPP-a, dok se 
86 % ukupnog iznosa odnosilo na kohezijsku politiku (vidjeti tablicu 1.).  

Tablica 1. – Iznosi koji se odnose na nepravilnosti prijavljene kao 
slučajevi prijevara (2016. – 2020.) 

PODRUČJE POLITIKE 
Cjelokupno razdoblje (2016. – 2020.) 

€ % 

Zajednička poljoprivredna politika 226 529 858 10,9 
Izravna plaćanja i tržišne mjere  112 857 342 5,4 

Ruralni razvoj  107 624 816 5,2 

Izravna plaćanja / tržišne mjere / ruralni razvoj 6 035 208 0,3 

Nejasno (*) 12 492 0,0 

Kohezijska i ribarstvena politika 1 802 679 114 86,4 

Pretpristupna politika 12 578 346 0,6 

Izravno upravljanje 44 940 000 2,2 

UKUPNO 2 086 727 318 100,0 
(*) Kategorija „nejasno” upotrebljava se u izvješću PIF ako se informacije smatraju nedostatnima za 
razvrstavanje nepravilnosti u bilo koju drugu kategoriju. 

Izvor: „2020 PIF report – Statistical evaluation” (Dio 1. i 2.). 

22. Financijski učinak koji nepravilnosti prijavljene kao slučajevi prijevara imaju na 
ZPP općenito je nizak: u razdoblju 2016. – 2020. iznosio je 0,09 % ukupnih plaćanja u 
okviru ZPP-a. Na slici 5. prikazana je stopa otkrivanja slučajeva prijevara, tj. omjer 

                                                      
6 Tematska izvješća  01/2019 „Borba protiv prijevara u rashodima EU-a” i 06/2019 

„Suzbijanje prijevara pri potrošnji sredstava EU-a za koheziju”. 

7 Godišnja izvješća za financijsku godinu 2019., odlomci 6.34. – 6.41. i odlomak 6.44. 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/annual-reports-protection-eus-financial-interests-pif-report_en
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=48858
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=49940
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=53898
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između prijavljenih iznosa slučajeva prijevara (u kojima sumnja na prijevaru postoji i 
ona je utvrđena) i plaćanja za sastavnice ZPP-a. 

Slika 5. – Stopa otkrivanja slučajeva prijevara po sastavnici ZPP-a 
(2016. – 2020.) 

 
Izvor: Izvješće PIF za 2020. – Statistička evaluacija (dio 1.). 

23. Međutim, kako je objašnjeno u izvješću PIF za 2020.8, broj nepravilnosti 
prijavljenih kao slučajevi prijevara i povezani iznosi nisu izravan pokazatelj razine 
prijevara koje utječu na proračun EU-a, nego prije pokazatelj aktivnosti koje države 
članice obavljaju kako bi suzbile prijevare i druge nezakonite aktivnosti koje utječu na 
financijske interese EU-a. U revizijama koje je prethodno obavio Sud je zaključio da te 
vrijednosti ne pružaju potpunu sliku o razini otkrivenih slučajeva prijevara u rashodima 
EU-a9.  

                                                      
8 Komisijino izvješće PIF za 2020., Prilog 1., COM(2021)578. 

9 Tematska izvješća 01/2019 „Borba protiv prijevara u rashodima EU-a”, odlomci 23. – 28., 
i 06/2019 „Suzbijanje prijevara pri potrošnji sredstava EU-a za koheziju”, odlomci 47. – 57. 

Prijavljeni iznosi prijevara činili su 
0,09 % plaćanja u okviru ZPP-a i 
10,9 % ukupnih iznosa prijevara u 
rashodima EU-a koje su države 
članice prijavile u sustavu za 
upravljanje nepravilnostima.

Prijavljeni iznosi 
prijevara za sve 
rashode EU-a

Ukupna plaćanja u okviru ZPP-a

ZPP u cjelini

0,09 %

Izravna plaćanja

0,01 %

Tržišne mjere

0,68 %

Ruralni razvoj

0,19 %

https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/annual-reports-protection-eus-financial-interests-pif-report_en
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=48858
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=49940
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Opseg revizije i revizijski pristup 
24. Sud je u okviru revizije ispitao obrasce prijevara u programima plaćanja u okviru 
ZPP-a. Sud je procijenio je li Komisija pravilno utvrdila rizike od prijevara koji utječu na 
rashode u okviru ZPP-a te je li na odgovarajući način na te rizike odgovorila. 

25. Sud je ispitujući podatke iz programskih razdoblja 2007. – 2013. i 2014. – 2020. 
obuhvatio mjere financirane sredstvima u okviru ZPP-a pod podijeljenim upravljanjem 
(izravna plaćanja, tržišne mjere i ruralni razvoj). Sud nije ispitao rashode u okviru ZPP-a 
pod izravnim upravljanjem (oko 0,8 % rashoda u okviru ZPP-a) i nije obuhvatio pitanje 
sukoba interesa, koje je predmet zasebnog tematskog izvješća Suda koje će biti 
objavljeno tijekom 2022. EPPO, koji je započeo s radom u lipnju 2021., nije bio uključen 
u opseg revizije koju je Sud proveo. 

26. Sud je prikupio dokaze na temelju: 

o pregleda dokumentacije OLAF-a i Glavne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj i 
videokonferencija održanih s njima; 

o pregleda dokumentacije u trima državama članicama (Francuska, Italija i 
Slovačka). Odabir tih država članica temeljio se na pokazateljima povezanima s 
prijevarama, koncentracijom zemljišta i iznosima financiranja; 

o anketa upućenih vrhovnim revizijskim institucijama triju odabranih država članica 
te agencijama za plaćanja, koordinacijskim službama za borbu protiv prijevara i 
tijelima za ovjeravanje u svih 27 država članica. Anketama su obuhvaćeni rizici od 
prijevara, mjere protiv prijevara i kontrole uspostavljene u državama članicama. 
Koordinacijske službe za borbu protiv prijevara i agencije za plaćanja iz 23 države 
članice i tijela za ovjeravanje iz 13 država članica odgovorili su na ankete koje je 
Sud proveo; 

o analize podataka preuzetih iz sustava za upravljanje nepravilnostima i skupova 
podataka statističkog ureda EU-a (Eurostata). 

27. Sud očekuje da će svojim izvješćem pomoći Komisiji i državama članicama da 
razviju svoje kapacitete za borbu protiv prijevara u okviru nove zajedničke 
poljoprivredne politike za razdoblje 2023. – 2027.  
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Opažanja 

Rizici od prijevara razlikuju se među programima plaćanja u 
okviru ZPP-a  

28. Pri predlaganju zakonodavnih akata Komisija je odgovorna za jamstvo da se pri 
izradi različitih programa potpore u okviru ZPP-a i njihovim pravilima uzme u obzir 
inherentni rizik od prijevara10. 

29. Sud je procijenio u kolikoj su mjeri glavne kategorije rashoda u okviru ZPP-a 
izložene rizicima od prijevara. Uzeo je u obzir rezultate revizija koje je prethodno 
obavio zajedno sa slučajevima prijavljenima u okviru sustava za upravljanje 
nepravilnostima te OLAF-ove istrage.  

30. U okviru rada koji je Sud obavio na izjavi o jamstvu pokazalo se da složenost 
pravila i način isplate financijskih sredstava EU-a utječu na rizik od pogreške. Sud je u 
svojem godišnjem izvješću za 2019.11 utvrdio da je rizik od prijevara veći i u 
rashodovnim područjima koja podliježu složenijim uvjetima prihvatljivosti (vidjeti 
sliku 6.). 

Slika 6. – Čimbenici koji utječu na nepravilnosti i prijevare 

 
Izvor: Sud. 

                                                      
10 Strategija za borbu protiv prijevara GU-a AGRI, verzija 4.0 – Ares(2020)5099349, 

točka 7.3.1. 

11 Godišnja izvješća za financijsku godinu 2019., odlomci 6.35. i 6.36. 

VEĆI RIZIK OD PRIJEVARAMANJI RIZIK OD PRIJEVARA

Pojednostavnjena pravila Velika složenost pravila

Plaćanja temeljena na 
dodijeljenim pravima
U slučaju plaćanja temeljenih na 
dodijeljenim pravima (npr. izravna 
plaćanja) korisnici primaju plaćanje 
ako ispunjavaju određene uvjete. 
Na takva se plaćanja primjenjuju 
manje složena pravila. 

Plaćanja temeljena na 
nadoknadi troškova 
U slučaju plaćanja temeljenih na 
nadoknadi troškova (npr. neke mjere 
ruralnog razvoja i tržišne mjere) 
korisnici moraju podnijeti zahtjeve za 
prihvatljive troškove koje snose. 
Moraju slijediti složena pravila.

https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=53898
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Neki korisnici prikrivaju slučajeve kršenja uvjeta prihvatljivosti 

31. Neki programi plaćanja u okviru ZPP-a usmjereni na potporu određenih 
kategorija korisnika pokazali su se podložnima prijevari jer neki podnositelji zahtjeva 
propuštaju objaviti relevantne informacije ili umjetno stvaraju uvjete za ispunjavanje 
kriterija prihvatljivosti i neopravdano ostvaruju korist od 
potpore u okviru ZPP-a. 

Potpora MSP-ovima i neotkrivene veze među poduzećima 

32. Jedan je od prioriteta EU-a za ruralni razvoj olakšavanje diversifikacije, osnivanja 
i razvoja malih i srednjih poduzeća (MSP-ova). Kako bi se utvrdilo ispunjava li korisnik 
uvjete kao MSP, ključno je objaviti pouzdane informacije o broju zaposlenika, 
godišnjem prometu i ukupnoj godišnjoj bilanci, kao i informacije o povezanim 
poduzećima.  

33. U okviru svojeg rada na izjavi o jamstvu Sud je utvrdio slučajeve korisnika koji su 
propustili objaviti informacije o svojim vezama s drugim poduzećima. OLAF je istražio i 
takve slučajeve (vidjeti primjere u okviru 2.). 
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Okvir 2. 

Primjeri u kojima nisu prijavljen veze među poduzećima 

Jedna zadruga u Litvi primila je 200 000 eura investicijske potpore za preradu i 
stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda. Sud je utvrdio da je zadruga 
društvo kći velikog multinacionalnog poduzeća te da stoga ne ispunjava uvjete za 
potporu12. 

U Poljskoj je jedan korisnik, zajedno s ostalim članovima obitelji, podnio zajednički 
zahtjev za potporu kako bi izgradio svinjac. Svaki od podnositelja zajedničkog 
zahtjeva prijavio se za najvišu razinu potpore (u približnom iznosu od 200 000 eura 
za svakoga). U skladu s uvjetima prihvatljivosti gospodarstva podnositelja ne smiju 
imati ekonomsku veličinu iznad 250 000 eura niti površinu veću od 300 ha. 
Korisnik i ostali članovi obitelji tvrdili su da upravljaju neovisnim poduzećima. Sud 
je utvrdio da su korisnici bili vlasnici udjela u obiteljskom poduzeću koje je 
poslovalo na istoj lokaciji. Ako se u obzir uzme udio korisnika u obiteljskom 
poduzeću, njegovo poljoprivredno gospodarstvo prelazilo je gornju granicu 
dopuštene ekonomske veličine13. 

U Bugarskoj je istragom OLAF-a utvrđeno da su osnovana poljoprivredna 
poduzeća, koja su dosegnula gornju granicu financijske potpore EU-a za svoja 
gospodarstva ili skupinu gospodarstava, podnijela zahtjev za financijska sredstva 
EU-a i ta sredstva dobila preko drugih naizgled neovisnih subjekata koji su zapravo 
bili pod izravnom kontrolom osnovanih poduzeća. Financijski učinak slučajeva koje 
je OLAF analizirao iznosio je oko 10 milijuna eura14. 

 

Korisnici koji ne ispunjavaju uvjete prihvatljivosti i koji podnose zahtjev 
za plaćanja kao „mladi poljoprivrednici” 

34. ZPP-om se nastoji potaknuti generacijska obnova u području poljoprivrede 
dodjelom dodatnih financijskih sredstava osobama koje ispunjavaju uvjete za status 
„mladih poljoprivrednika”. Kako bi ispunjavali uvjete za takvu potporu, pri podnošenju 
zahtjeva za potporu poljoprivrednici moraju imati najviše 40 godina te osnovati prvo 
poljoprivredno gospodarstvo kao njegovi upravitelji. 

                                                      
12 Godišnja izvješća za financijsku godinu 2016., Prilog 7.3., primjer 1. 

13 Godišnja izvješća za financijsku godinu 2018., okvir 7.3. 

14 „OLAF report 2018”, str. 28. 

https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=41732
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=50534
http://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/default/files/olaf_report_2020_en.pdf
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35. Mladi poljoprivrednik može osnovati poljoprivredno gospodarstvo samostalno ili 
zajedno s drugim poljoprivrednicima, bez obzira na pravni oblik. Međutim, u slučaju 
pravnih osoba, mladi poljoprivrednik mora provoditi djelotvornu i dugotrajnu kontrolu 
nad tim subjektom u smislu odluka povezanih s upravljanjem, koristima i financijskim 
rizicima. 

36. Države članice mogu utvrditi stroža pravila za mlade poljoprivrednike koji 
primaju potporu za pokretanje poslovanja u području ruralnog razvoja. Na primjer, 
u skladu s tamošnjim nacionalnim pravilima o prihvatljivosti dohodak mladih 
poljoprivrednika u Francuskoj mora potjecati uglavnom od poljoprivredne djelatnosti. 
U sustavu za upravljanje nepravilnostima u nekim se slučajevima pokazalo da su mladi 
poljoprivrednici, kada novo poljoprivredno gospodarstvo nije ostvarilo očekivani 
promet, pronašli druga radna mjesta (ponekad na puno radno vrijeme) kako bi 
povećali svoje prihode, zbog čega nisu ispunili uvjete prihvatljivosti. U drugim se 
slučajevima pokazalo da korisnici nisu bili upravitelji relevantnog poljoprivrednoga 
gospodarstva niti su zapravo na njemu radili. 

37. Takvi se slučajevi mogu smatrati prijevarom ako korisnik koji ne ispunjava uvjete 
prihvatljivosti dostavi netočne ili nepotpune informacije kako bi lažno prikazao svoju 
stvarnu situaciju.  

Krivotvorenje dokumenata i simulacija aktivnosti  

38. U nekim slučajevima korisnici mogu krivotvoriti dokumente ili simulirati 
aktivnosti kako bi ispunili uvjete za potporu u okviru ZPP-a (vidjeti okvir 3.). 
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Okvir 3. 

Primjeri simuliranih aktivnosti i krivotvorenih dokumenata radi 
dobivanja financijskih sredstava EU-a 

U Poljskoj je jedan proizvođač mlijeka primio 17 000 eura u okviru mjere potpore 
poljoprivrednicima koji kupuju junce od drugih stada kako bi povećali 
konkurentnost svojeg gospodarstva. Sud je utvrdio da je poljoprivrednik primio 
potporu nakon kupnje junaca od svojeg oca, koji je također proizvođač mlijeka i 
koji je svoje stado držao u istoj staji kao i korisnik. Dva dana ranije korisnik je 
prodao sličan broj junaca svojem ocu, koji je također primio potporu u okviru iste 
mjere. Nije došlo do fizičkog premještanja životinja i ukupan broj životinja u 
vlasništvu korisnika i njegova oca ostao je nepromijenjen15.  

Jedno poljoprivredno poduzeće u Slovačkoj podnijelo je 2014. zahtjev za potporu 
za trajni travnjak u okviru programa jedinstvenih plaćanja po površini. 
Poljoprivrednik je tvrdio da je radove održavanja čestica povjerio podizvođačima 
(kosidba, obrada tla, prikupljanje bala trave). Agencija za plaćanja sumnjala je na 
to da su povezani ugovorni dokumenti krivotvoreni i da takva aktivnost nije 
provedena te je njegov zahtjev odbila i slučaj uputila sudovima koji su podnositelja 
zahtjeva proglasili krivim i spriječili nastanak štete u iznosu od 140 000 eura.16 

Rizici od prijevara povećavaju se sa složenošću projekata 

39. U okviru tržišnih mjera programima potpore sektoru vina financiraju se brojne 
mjere koje podliježu nizu različitih uvjeta prihvatljivosti, kao što su restrukturiranje i 
prenamjena vinograda, osiguranje berbe, ulaganja u poduzeća, inovacije za razvoj 
novih proizvoda, procesa i tehnologija te promidžba u zemljama koje nisu države 
članice EU-a. 

40. Promidžbene aktivnosti u zemljama koje nisu države članice EU-a posebno su 
podložne rizicima. Provjera tih aktivnosti može biti izazovna zbog: 

o prolazne i nematerijalne prirode brojnih promidžbenih aktivnosti (npr. odnosi s 
javnošću);  

o rijetkih terenskih provjera u zemljama koje nisu države članice EU-a; 

                                                      
15 Godišnja izvješća za financijsku godinu 2017., okvir 7.6. 

16 Slučaj je prijavljen u bazi podataka u okviru sustava za upravljanje nepravilnostima. 

https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=46515


 22 

 

o činjenice da se većina promidžbenih aktivnosti podugovara, posebno kada se 
takve aktivnosti odvijaju u zemljama koje nisu zemlje korisnika. 

41. U okviru 4. prikazan je primjer koji je Sud otkrio tijekom svojeg rada na izjavi o 
jamstvu. 

Okvir 4. 

Aktivnosti koje mogu upućivati na prijevare u području promidžbe 
vina. 

Sud je 2016. u Italiji proveo reviziju transakcije u iznosu od oko 300 000 eura 
povezane s promidžbom vina u zemljama koje nisu države članice EU-a.17  

Korisnik je dostavio izvješće o provedenim aktivnostima, uključujući slike 
promidžbenih aktivnosti. Sud je utvrdio da su u nekoliko slučajeva slike određenog 
događaja zapravo bile s druge lokacije ili iz druge godine. Neke slike podnesene 
kao dokaz promidžbenih aktivnosti već su bile podnesene u prethodnim 
zahtjevima za plaćanje. Za većinu rashoda koje je provjerio Sud nije dobio dokaze 
o tome da su aktivnosti bile provedene. 

Izravna plaćanja i jagma za zemljištem 

42. Kako bi primali izravna plaćanja po površini, korisnici moraju prijaviti prihvatljivi 
broj hektara koji im je „na raspolaganju”.18 To znači da korisnici moraju imati 
odgovarajuću pravnu osnovu za prijavu zemljišta.  

43. Izravna plaćanja povezana su s pojmom „jagma za zemljištem” iako je taj pojam 
kontroverzan (vidjeti okvir 5.).  

                                                      
17 Transakcija nad kojom je provedena revizija za izjavu o jamstvu za 2016. 

18 Članak 33. stavak 1. i članak 36. stavak 5. Uredbe (EU) br. 1307/2013. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1307-20220101&qid=1645513508737
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Okvir 5. 

Što je jagma za zemljištem? 

Ne postoji precizna pravna definicija jagme za zemljištem ni mjerodavno stajalište 
o tome kako taj pojam tumačiti iako postoji konsenzus o tome da jagma za 
zemljištem kao takva nije nužno nezakonita ni na temelju prava Unije ni 
nacionalnog prava.19  

Pojam „jagme za zemljištem” izvorno se odnosio na stjecanje poljoprivrednih 
zemljišta u velikim razmjerima za plantažnu poljoprivredu u zemljama s niskim i 
srednjim dohotkom u Africi, Aziji i Latinskoj Americi i provodila su je strana 
privatna ili javna poduzeća.20 

U kontekstu EU-a jagma za zemljištem povezuje se s koncentracijom 
poljoprivrednog zemljišta i subvencija u okviru ZPP-a u rukama velikih poduzeća i 
ulagača, posebice u istočnoeuropskim državama članicama.21 

Jagma za zemljištem može biti povezana s prijevarnim radnjama kao što su 
krivotvorenje dokumenata, prisila, upotreba političkog utjecaja ili povlaštenih 
informacija, manipuliranje postupcima ili podmićivanje. Revizija koju je Sud proveo 
bila je usmjerena na taj nezakonit oblik jagme za zemljištem. 

44. U odgovorima na anketu koju je Sud obavio gotovo 60 % agencija za plaćanja 
navelo je da jagmu za zemljištem ne smatra pokazateljem rizika. Pet agencija za 
plaćanja u jednoj državi članici povezalo je jagmu za zemljištem sa situacijom u kojoj 
zahtjeve koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti podnose korisnici koji nemaju pravnu 
osnovu za prijavu zemljišta. 

Trenutačnim kontrolama doprinijelo se smanjenju rizika od pogreške 

45. Najvažniji instrument upravljanja za provjeru prihvatljivosti izravnih plaćanja 
integrirani je administrativni i kontrolni sustav (IAKS), koji uključuje sustav za 
identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS).  

                                                      
19 Europski parlament (EP), „Extent of farmland grabbing in the EU”, str. 15.; Transnacionalni 

institut (TNI) – koordinacijski odbor za europsku koordinaciju pokreta „Via Campesina” 
(ECVC), „Land concentration, land grabbing and people’s struggles in Europe”, str. 16. 

20 EP, „Addressing the human rights impacts of ‘land grabbing’”. 

21 EP, „Extent of farmland grabbing in the EU”. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540369/IPOL_STU(2015)662903_EN.pdf
https://www.tni.org/files/download/land_in_europe-jun2013.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hr/document/EXPO_STU(2014)534984
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540369/IPOL_STU(2015)540369_EN.pdf
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46. Sustavom IAKS međusobno se povezuju baze podataka poljoprivrednih 
gospodarstava, zahtjeva za potporu, poljoprivrednih površina i registara životinja, čime 
se agencije za plaćanja koriste u svrhe administrativne unakrsne provjere svih zahtjeva 
za potporu. LPIS je geografski informacijski sustav koji sadržava skupove prostornih 
podataka iz više različitih izvora, koji zajedno čine evidenciju poljoprivrednih površina u 
državama članicama. 

47. Kako je Sud potvrdio u svojem radu na izjavi o jamstvu, IAKS i posebice LPIS 
djeluju kao djelotvoran sustav upravljanja i kontrole kojim se jamči da se u plaćanjima 
izravne potpore u cjelini ne pojavljuju značajne pogreške. 

48. Činjenica da je u sustav IAKS uveden zahtjev za geoprostornu potporu (GSAA), 
koji poljoprivrednicima omogućuje elektroničko podnošenje zahtjeva za plaćanje, i da 
agencije za plaćanja provode preliminarne unakrsne provjere zahtjeva poljoprivrednika 
za potporu, također je doprinijela smanjenju stope pogreške. 

U nekim situacijama postoji veći rizik od jagme za zemljištem  

49. Budući da se sustavima IAKS-LPIS otežava prikazivanje prihvatljive površine 
većom od stvarne (npr. podnošenjem dvostrukih zahtjeva ili podnošenjem zahtjeva za 
nepoljoprivredno zemljište), počinitelji prijevare nastoje nezakonito steći 
poljoprivredno zemljište, a zatim podnijeti zahtjev za potporu (vidjeti sliku 7.).  

Slika 7. – Situacije u kojima postoji veći rizik od jagme za zemljištem 

 
Izvor: Sud. 

IAKS-LPIS otežava prikazivanje 
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50. Istragama OLAF-a i nacionalnih tijela utvrđeno je da su toj vrsti prijevarne 
aktivnosti najizloženije sljedeće poljoprivredne površine: zemljišta u javnom vlasništvu 
ili privatna zemljišta s nejasnim vlasničkim statusom (vidjeti okvir 6. i okvir 7.).  

51. Počinitelji prijevare koji nezakonito prijavljuju zemljište u zahtjevu za potporu u 
obliku izravnih plaćanja mogu dostaviti krivotvorene dokumente i pribjeći kriminalnim 
praksama, kao što su iznude i tajni dogovori sa službenicima (unutarnja prijevara). 
U okviru 6. prikazan je jedan primjer. 

Okvir 6. 

Primjer nezakonite prijave zemljišta u Italiji 

OLAF je 2017. u suradnji s nacionalnom financijskom policijom proveo istragu u 
Italiji i utvrdio da su neki centri za pomoć u području poljoprivrede, koji podupiru 
poljoprivrednike u podnošenju zahtjeva za potporu, u bazu podataka nacionalne 
agencije za plaćanja unijeli određeni broj „lažnih poljoprivrednika”, čime se 
podnositeljima zahtjeva koji nisu ispunjavali uvjete prihvatljivosti omogućilo 
primanje subvencija EU-a.22 Istragom OLAF-a utvrđene su sljedeće činjenice u vezi 
sa zahtjevima: 

o temeljili su se na neprihvatljivim izjavama o koncesiji na javno zemljište, ili su 

o bili potkrijepljeni lažnim ugovorima o zakupu jer su zakupci preminuli ili nisu 
imali saznanja o zakupu, ili su 

o bili podneseni za zemljište zaplijenjeno zbog počinjenja kaznenih djela 
organiziranog kriminala ili su ih predstavili pojedinci na koje se primjenjuju 
mjere predostrožnosti za suzbijanje mafije. 

OLAF je preporučio povrat iznosa od otprilike 32 milijuna eura. 

52. Počinitelji prijevare mogu iskoristiti i nedostatke u provjerama koje provode 
države članice (vidjeti okvir 7.). 

                                                      
22 „OLAF report 2017”, str. 20. – 21. 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/default/files/olaf_report_2017_en.pdf
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Okvir 7. 

Nedostatci u provjerama zemljišta kojim raspolaže poljoprivrednik 

U Slovačkoj je istragom OLAF-a zaključenom u prosincu 2020. utvrđeno da 
površine koje su neka poduzeća godinama prijavljivala nisu bila pokrivena valjanim 
ugovorima o zakupu. Nacionalne provjere pravne osnove na temelju koje su 
podnositelji zahtjeva prijavljivali zemljište bile su vrlo ograničene i obavljale su se 
samo u slučajevima u kojima su se zahtjevi preklapali. 

OLAF je ujedno utvrdio nedostatke u pogledu transparentnosti i pravne sigurnosti 
kad je riječ o postupcima provjere slovačkog nacionalnog tijela nadležnog za 
upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu i zemljištem bez 
poznatog privatnog vlasnika. Postavljena su i pitanja o tome provodi li se taj 
proces na učinkovit i nediskriminirajući način.  

OLAF je zaključio da bi prekomjerna plaćanja mogla dosegnuti iznos veći od 
1 milijun eura.23 

Sud Europske unije i Komisija nedavno su pojasnili pravila koja se primjenjuju na 
provjere pravne osnove za uporabu zemljišta  

53. Zakonodavstvom o ZPP-u ne definira se koncept „zemljišta koje je 
poljoprivredniku na raspolaganju” niti se od poljoprivrednika zahtijeva da prilikom 
podnošenja zahtjeva za potporu dostave dokaz o svojem pravu na uporabu zemljišta.24 
Primjenjuju se nacionalna pravila koja se odnose na vlasništvo, zakupe ili druge oblike 
posjeda. 

54. Države članice moraju provoditi provjere svih zahtjeva kako bi spriječile i 
ispravile nepravilnosti te zajamčile povrat neopravdanih plaćanja25 i u tu svrhu, a 
posebno u slučaju sumnje, mogu od podnositelja zahtjeva zatražiti da dostavi dokaze o 
zakonitom raspolaganju zemljištem26. 

55. Provjere zakonskog prava poljoprivrednika na uporabu zemljišta koje prijavljuje 
razlikuju se među državama članicama. Prema rezultatima ankete koju je Sud proveo 
prethodno navedeno u svim slučajevima provjerava osam agencija za plaćanja u 

                                                      
23 „OLAF press release No 03/2021”. 

24 Presuda Suda EU-a od 17. prosinca 2020., Land Berlin, Predmet C-216/19, točka 34. 

25 Članak 58. stavak 2. i članak 59. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013. 

26 Presuda Suda EU-a od 24. lipnja 2010., Luigi Pontini i dr., predmet C-375/08, točka 90. 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/olaf-closes-cases-eu-agricultural-funds-slovakia-2021-01-21_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02013R1306-20201229&qid=1645692988973
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008CJ0375&from=en
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dvjema državama članicama. Devet od 47 agencija za plaćanja koje su odgovorile na 
anketu koju je Sud proveo izjavile su da provjere obavljaju samo u slučajevima u kojima 
se zahtjevi preklapaju, dok ostale agencije za plaćanja obavljaju i ciljane provjere u 
drugim situacijama, primjerice:  

— u slučajevima kada se zemljište prvi put prijavljuje ili kada je u vlasništvu javnog 
subjekta,  

— u slučaju sumnji koje se mogu pojaviti tijekom administrativnih provjera ili 
terenskih posjeta.  

56. U slučajevima u kojima zemljište prijavi više osoba, za što, kako tvrde, imaju 
pravnu osnovu, primjenjuje se načelo „ovlasti za donošenje odluka”, i to u smislu 
dobitaka i financijskih rizika koje poljoprivrednik snosi27. Nedavnom presudom Suda 
Europske unije uvedena su određena pojašnjenja o predmetnim pitanjima, pri čemu je 
pozornost usmjerena na važnost toga da podnositelj zahtjeva zakonito raspolaže 
zemljištem. Sud je presudio da kada zemljište prijave vlasnik i treća strana koja se 
njime koristi bez pravne osnove, smatra se da tim zemljištem raspolaže vlasnik28.  

57. Komisija je u lipnju 2021. na temelju te presude izdala smjernice državama 
članicama29. U skladu sa smjernicama korisnik zakonito raspolaže zemljištem ako je na 
zakonit način stekao pravo na uporabu toga zemljišta. U smjernicama se navodi i da 
države članice mogu osmisliti vlastite provjere, ali da se njima moraju na djelotvoran 
način sprječavati i ispravljati nepravilnosti te da ih se ne bi trebalo ograničavati na 
slučajeve dvostrukih zahtjeva. 

Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava za zemljište na kojem se ne obavlja 
poljoprivredna djelatnost  

58. Počinitelji prijevare također mogu pokušati steći zemljište – na zakonit ili 
nezakonit način – isključivo u svrhu primanja izravnih plaćanja, a da pritom ne 
obavljaju nikakvu poljoprivrednu djelatnost. Rizik je veći za određene pašnjake i 
planinska područja u kojima je agencijama za plaćanja teže provjeriti obavlja li se ondje 
potrebna poljoprivredna djelatnost, kao što je ispaša (vidjeti okvir 8.).  

                                                      
27 Članak 15. stavak 2. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014; Predmet C-216/19, 

točke 42. – 43. 

28 Predmet C-216/19, točka 45. 

29 Napomena GU-a AGRI o zahtjevu koji se odnosi na „prihvatljive hektare koji su 
poljoprivredniku na raspolaganju” (DS/CDP/2021/08). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0216
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Okvir 8. 

Privlačnost pašnjaka i planinskih područja za počinitelje prijevare 

OLAF je 2018. u Francuskoj otkrio zahtjeve koji se podnose već nekoliko godina za 
čestice u planinskim područjima koje nemaju nikakvu odgovarajuću infrastrukturu 
za poljoprivrednu djelatnost, kao što su vodoopskrba, obori ili objekti za hranjenje, 
ili koje su smještene na strmim terenima.  

OLAF je otkrio i zahtjeve podnesene za nepostojeća stada.  

Preporučio je povrat u iznosu od oko 536 000 eura.30 

Slučajevi u kojima postoji sumnja na prijevaru koje prijavljuje Sud 

59. Svake godine tijekom rada na izjavi o jamstvu Sud otkrije određeni broj 
nepravilnosti koje mogu upućivati na prijevaru, no Sud ne može sa sigurnošću tvrditi da 
su se one doista dogodile.  

60. U razdoblju 2018. – 2020. ukupna stopa pogreške koju je Sud prijavio za rashode 
u području „Prirodni resursi” smanjila se s 2,4 % na 2,0 % ukupnog isplaćenog iznosa. 
Otprilike 97 % rashoda u području „Prirodni resursi” otpalo je na ZPP. Tijekom tih 
godina Sud je obavio reviziju 698 plaćanja u okviru ZPP-a i utvrdio kvantificirane 
pogreške u 101 slučaju. U 17 od tih slučajeva Sud je sumnjao na povezanost pogrešaka 
s prijevarama.  

61. Sud nema ovlasti istraživati prijevare te je 12 od tih 17 slučajeva proslijedio 
OLAF-u, dok su za ostalih pet slučajeva istrage ili postupci povrata sredstava već bili u 
tijeku ili su bili povezani s malim iznosom zbog kojega na temelju razmjernosti nisu 
ispunjavali OLAF-ove kriterije za pokretanje istrage. 

                                                      
30 „OLAF report 2018”, str. 27. – 28. 

http://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/default/files/olaf_report_2020_en.pdf
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Komisija je poduzela mjere u vezi s prijevarama u rashodima u 
okviru ZPP-a, ali nije bila dovoljno proaktivna 

62. Sud očekuje da bi Komisija u borbi protiv prijevara trebala poduzeti 
odgovarajuće mjere kako bi stekla pregled nad prijevarama i rizicima od prijevara u 
rashodima u okviru ZPP-a i kako bi na njih na odgovarajući način odgovorila31.  

63. U okviru svoje strategije za borbu protiv prijevara32 GU AGRI poduzeo je mjere 
za jačanje svoje suradnje s OLAF-om (u pogledu prijavljivanja slučajeva OLAF-u i 
poduzimanja mjera u skladu s preporukama OLAF-a), pružanje osposobljavanja i 
smjernica svojem osoblju, pružanje smjernica državama članicama i podizanje razine 
osviještenosti o prijevarama unutar GU-a AGRI i izvan njega. 

64. Sud je ispitao je li Komisija: 

o provela sveobuhvatnu procjenu rizika od prijevara i pratila pojavu novih vrsta 
prijevara; 

o izdala odgovarajuće smjernice i podigla razinu osviještenosti država članica o 
utvrđenim rizicima od prijevara;  

o na odgovarajući način pratila mjere država članica protiv prijevara; 

o promicala primjenu novih tehnologija za jačanje sustava kontrole. 

Komisija je utvrdila ključne rizike od prijevara te je nedavno izdala 
određene smjernice u vezi s jagmom za zemljištem 

65. Jedan od strateških ciljeva utvrđenih u strategiji za borbu protiv prijevara 
GU-a AGRI bio je „poboljšati procjenu rizika od prijevara”. GU AGRI izvijestio je o 
svojim analizama u uzastopnim inačicama svoje strategije za borbu protiv prijevara 
(vidjeti tablicu 2.). GU AGRI ocijenio je: 

o da su mjere ulaganja u ruralni razvoj i određene tržišne mjere (promidžbene 
aktivnosti i potpora organizacijama proizvođača) rizičnije,  

                                                      
31 COSO, „Fraud risk management guide”, str. ix. 

32 Strategija za borbu protiv prijevara GU-a AGRI, verzija 4.0 – Ares(2020)5099349, 
str. 22. – 26. 

https://www.coso.org/Shared%20Documents/COSO-Fraud-Risk-Management-Guide-Executive-Summary.pdf
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o da su izravna plaćanja, ostala plaćanja po površini i plaćanja po životinjama manje 
podložna rizicima. 

Tablica 2. – Ishod procjena rizika od prijevara koje je proveo GU AGRI 

Strategija za 
borbu protiv 

prijevara 
Manji rizik od prijevara Veći rizik od prijevara 

1. inačica (2012.) Popis rizika od prijevara (uglavnom unutarnjih za glavne uprave i tijela država 
članica) bez daljnje analize 

2. inačica (2014.) 

• izravna plaćanja 

• mjere povezane s površinom u 
okviru ruralnog razvoja 

• određene tržišne mjere (izvozne 
subvencije, promidžbene 
aktivnosti, pomoć za najpotrebitije) 

• mjere ulaganja u okviru ruralnog 
razvoja 

3. inačica (2016.) 
• izravna plaćanja 

• većina tržišnih mjera (npr. izvozne 
subvencije, sektor pamuka) 

• posebne tržišne mjere (promidžbene 
aktivnosti, potpora organizacijama 
proizvođača) 

• mjere ulaganja u okviru ruralnog 
razvoja 

4. inačica (2020.) 

• izravna plaćanja 

• većina tržišnih mjera 

• mjere povezane s površinom i 
životinjama u okviru ruralnog 
razvoja 

• posebne tržišne mjere (promidžbene 
aktivnosti, potpora organizacijama 
proizvođača) 

• mjere ulaganja u okviru ruralnog 
razvoja 

Izvor: Sud, na temelju strategija GU-a AGRI za borbu protiv prijevara. 

66. GU AGRI se od 2014. obvezao pratiti nove vrste prijevara. Tijekom 2016. proveo 
je opsežnu analizu rizika od prijevara i obvezao se da će je svake godine ažurirati. 
GU AGRI smatra da od 2017. nije imao nikakvu potrebu ažurirati svoju analizu rizika jer 
se rizici nisu promijenili niti su se pojavili bilo kakvi novi obrasci prijevara. GU AGRI 
planira provesti novu analizu rizika od prijevara prije nego što novi ZPP stupi na snagu 
u siječnju 2023.  

67. U razdoblju 2017. – 2019. OLAF je istražio slučajeve sustavnih zlouporaba u 
pogledu izravnih plaćanja u Italiji, Francuskoj i Slovačkoj (vidjeti okvir 6., okvir 7. i 
okvir 8.). GU AGRI nije proširio svoju procjenu rizika od prijevara kako bi njome 
obuhvatio jagmu za zemljištem jer je nije smatrao izravnom prijevarom protiv ZPP-a. 

68. U svojoj strategiji za borbu protiv prijevara iz 2020. GU AGRI opisao je jagmu za 
zemljištem kao nezakonito prisvajanje poljoprivrednog zemljišta za koje počinitelji 
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prijevare potom na zakonit način podnose zahtjeve za izravna plaćanja. GU AGRI 
istaknuo je da su strategijom obuhvaćeni i reputacijski rizici bez izravnog učinka na 
financijske interese EU-a, koji mogu uključivati jagmu za zemljištem i druga 
neprimjerena ponašanja. U tom kontekstu GU AGRI procijenio je da te pojave nisu 
izazvane nedostatcima u zakonodavstvu o ZPP-u, nego su pitanje vladavine prava u 
predmetnim državama članicama. 

69. Kao što je Sud naveo u okviru 5., jagma za zemljištem može se povezati s nizom
prijevarnih radnji kao što su krivotvorenje dokumenata, prisila, upotreba političkog
utjecaja ili povlaštenih informacija, manipuliranje postupcima ili podmićivanje. U
skladu sa smjernicama Komisije koje se temelje na nedavnoj sudskoj praksi (vidjeti
odlomak 57.) korisnik zakonito raspolaže zemljištem ako je na zakonit način stekao
pravo na njegovu uporabu. Slijedom toga, kada se u skladu s nacionalnim pravom
utvrdi da je takvo pravo stečeno pribjegavanjem prijevarnim radnjama, smatra se da su
povezana plaćanja nepravilna. U takvim slučajevima agencije za plaćanja mogu imati
važnu ulogu na način da upotrijebe podatke koji su im na raspolaganju za utvrđivanje
znakova upozorenja i na način da surađuju s tijelima za izvršavanje zakonodavstva koja
provode istrage.

Komisija je izdala smjernice državama članicama, ali neke agencije za 
plaćanja istaknule su potrebu za većim brojem praktičnih savjeta 

70. GU AGRI poduzeo je mjere usmjerene na podizanje razine osviještenosti država
članica o pitanjima povezanima s prijevarama te im je dao smjernice i pokazatelje rizika
od prijevara („znakove upozorenja”). Na slici 8. sažeto su prikazane te aktivnosti.

Slika 8. – Mjere GU-a AGRI upućene državama članicama 

Izvor: Sud, na temelju dokumentacije koju je dostavio GU AGRI. 

Pokazatelji rizika 
od prijevara 
(znakovi 
upozorenja)
Dvije smjernice o 
pokazateljima rizika od 
prijevara za projekte 
ulaganja u području 
ruralnog razvoja u vezi s:

• manipuliranim ponudama
• stvaranjem umjetnih

uvjeta za dobivanje 
potpore.

Smjernice
Smjernice za:

• agencije za plaćanja o 
mjerama protiv prijevara

• tijela za ovjeravanje o 
reviziji računovodstvene 
dokumentacije ZPP-a za 
potrebe ovjeravanja

• države članice o pojmu
„prihvatljivih hektara koji
su poljoprivredniku na
raspolaganju”.

Podizanje razine 
osviještenosti
• više od 60 seminara o

borbi protiv prijevara koji 
su održani u državama 
članicama i kojima su
obuhvaćena visokorizična 
područja

• redoviti sastanci Mreže za 
učenje GU-a AGRI i država 
članica o mjerama protiv 
prijevara

Procjena rizika
Dostavljena je procjena 
rizika GU-a AGRI za 2016., 
koja je prevedena na 
nacionalne jezike.
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71. U odgovoru na pitanja Suda o smjernicama koje dobivaju od Komisije, agencije
za plaćanja spomenule su inicijative GU-a AGRI, ali su upućivale i na druge izvore
informacija:

o smjernice Komisije za borbu protiv prijevara za europske strukturne i investicijske
fondove;

o informacije koje se razmjenjuju u okviru Savjetodavnog odbora za koordinaciju
sprječavanja prijevara (COCOLAF) i Mreže GU-a AGRI za učenje;

o „izvješća PIF” i druge smjernice OLAF-a.

72. Većina anketiranih agencija za plaćanja smatrala je da su smjernice Komisije
korisne iako su dvije od njih napomenule da su neke analize (npr. u izvješćima PIF)
zanimljive, ali preopćenite da bi bile korisne u njihovu svakodnevnom radu. Sedam
agencija za plaćanja prepoznalo je važnost primjera slučajeva prijevara iznesenih
tijekom seminara o borbi protiv prijevara. Dvije agencije za plaćanja smatrale su da bi
smjernice trebalo dopuniti većim brojem praktičnih primjera.

73. Na slici 9. prikazane su smjernice koje GU AGRI izdaje od 2012.

Slika 9. – Kronološki prikaz smjernica koje je GU AGRI izdao državama 
članicama 

Izvor: Sud, na temelju dokumentacije koju je dostavio GU AGRI. 

74. GU AGRI nakon 2013. nije izdavao nikakve smjernice o pokazateljima rizika od
prijevara („znakovi upozorenja”) iako bi utvrđivanje dodatnih pokazatelja rizika od
prijevara bilo korisno u usmjeravanju agencija za plaćanja u njihovu radu. Seminari
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najposvećeniji temi borbe protiv prijevara održani su u razdoblju 2013. – 2018. i 
ponovno su se počeli održavati 2021. Od 2020. države članice i GU AGRI redovito su 
raspravljali o mjerama protiv prijevara na svojim sastancima u okviru Mreže za učenje. 

Komisija prati mjere protiv prijevara koje države članice provode, ali u 
njezinu pregledu postoje nedostatci 

75. Kako bi se uskladile s akreditacijskim kriterijima povezanima s prijevarama koji 
su utvrđeni u zakonodavstvu EU-a33 (vidjeti okvir 1.), Komisija (GU AGRI) je 2014. 
agencijama za plaćanja preporučila donošenje posebnih mjera (vidjeti okvir 9.). 

Okvir 9. 

Mjere protiv prijevara koje GU AGRI preporučuje agencijama za 
plaćanja 

1. korak: Sustavno utvrđivanje, rangiranje i evidentiranje rizika od prijevara kojima 
su izloženi rashodi u okviru ZPP-a kojima upravlja relevantna agencija za plaćanja 
(procjena rizika od prijevara) 

2. korak: Analiza postojećih administrativnih i kontrolnih postupaka kako bi se po 
mogućnosti poboljšalo sprječavanje i otkrivanje prijevara 

3. korak: Uvođenje evidencije za pokazatelje rizika od prijevara (znakovi 
upozorenja) 

4. korak: Donošenje jasnih internih pravila o postupanju u slučaju sumnje na 
prijevaru 

5. korak: Podizanje razine osviještenosti osoblja o prijevarama i njegovo 
informiranje o relevantnim internim pravilima 

76. Tijela za ovjeravanje u državama članicama svake godine preispituju usklađenost 
agencija za plaćanja s akreditacijskim kriterijima i njihove sustave unutarnje kontrole. 
Komisija smatra da bi tijela za ovjeravanje trebala procijeniti i provedbu preporučenih 
mjera protiv prijevara u državama članicama (vidjeti okvir 9.). Komisija pregledava 
godišnja izvješća tijela za ovjeravanje i provjerava mjere poduzete u pogledu utvrđenih 
nedostataka. 

                                                      
33 Prilog I. Uredbi (EU) br. 907/2014. 
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77. Komisija je 2016. tijelima za ovjeravanje dostavila smjernice o akreditacijskim 
kriterijima, uključujući odjeljak o sprječavanju i otkrivanju prijevara, ali im nije izdala 
nikakve smjernice o provjerama koje su trebala provoditi. 

78. Sud je pregledao izvješća tijela za ovjeravanje za razdoblje 2018. – 2020. o pet 
agencija za plaćanja. Tri tijela za ovjeravanje izvijestila su o svojim provjerama i dala 
preporuke kada su utvrdila nedostatke, dok preostala dva tijela za ovjeravanje takve 
informacije nisu uključila u svoja izvješća. Komisija od tih dvaju tijela za ovjeravanje nije 
zahtijevala da dostave dodatne pojedinosti. 

79. Svojim nepotpunim pregledom i prijavama tijela za ovjeravanje mogu narušiti 
jamstvo kvalitete mjera protiv prijevara koje su uvedene u agencijama za plaćanja. Na 
sastanku s tijelima za ovjeravanje održanom u studenome 2021. Komisija je održala 
dodatne rasprave o njihovoj ulozi u tom pogledu. 

80. GU AGRI provodi provjere sukladnosti i akreditacijske provjere radi procjene 
sustava kontrole agencija za plaćanja i u te provjere mogu biti uključene mjere protiv 
prijevara. Kad su u pitanju akreditacijske provjere, Sud je pregledao akreditacijska 
izvješća GU-a AGRI za države članice koje je odabrao te je utvrdio sljedeće: 

o u slučaju Francuske nisu provedene nikakve nedavne akreditacijske provjere za tri 
odabrane agencija za plaćanja, 

o u slučaju Italije u odabranoj agenciji za plaćanja provedene su istrage 2015. 
i 2019., no one su bile usmjerene na upravljanje dugom, a ne na mjere protiv 
prijevara, 

o u slučaju Slovačke GU AGRI usmjerio se na mjere protiv prijevara (vidjeti sljedeći 
odlomak i okvir 10.). 

81. U posebnim slučajevima, kada Komisija sazna za moguću zlouporabu financijskih 
sredstava, relevantna agencija za plaćanja može biti podvrgnuta dubinskim provjerama 
(vidjeti sliku 10. i okvir 10.).  
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Slika 10. – Tijela koja istražuju navode o zlouporabi financijskih sredstava 
u Slovačkoj 

 
Izvor: Sud. 

OLAF
Istraživanje navoda o slučajevima 
prijevara u vezi s nezakonitom 
uporabom zemljišta.

Nacionalna tijela za 
izvršavanje 
zakonodavstva
Istraživanje slučajeva korupcije.

Tijelo za ovjeravanje
Provjera relevantne agencije za 
plaćanja u pogledu njezinu 
usklađenosti s akreditacijskim 
kriterijima i rada njezinih 
sustava unutarnje kontrole.

GU AGRI
Preispitivanje posebnih aspekata 
sustava upravljanja i kontrole 
relevantne agencije za plaćanja.
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Okvir 10. 

Odgovor Komisije na navode o zlouporabi financijskih sredstava u 
okviru ZPP-a u Slovačkoj 

Komisija je 2016. saznala za navode o zlouporabi financijskih sredstava u okviru 
ZPP-a u Slovačkoj. Od 2016. navodi su dolazili iz različitih izvora: medija, 
zastupnika u Europskom parlamentu, pritužbi građana, Vrhovnog ureda za 
reviziju Slovačke Republike. OLAF i nacionalna tijela za izvršavanje 
zakonodavstva proveli su istrage34. 

GU AGRI je 2018. postavio pitanje slovačkom nadležnom tijelu (Ministarstvo 
poljoprivrede i ruralnog razvoja) u vezi s navodima o sustavnim propustima u 
predmetnoj agenciji za plaćanja. Nakon nekoliko razmjena nadležno tijelo 
zatražilo je od tijela za ovjeravanje da se na te navode usredotoči u okviru svojih 
provjera u svrhu ovjeravanja za financijsku godinu 2018. Tijelo za ovjeravanje 
izvijestilo je da slovačka agencija za plaćanja ne ispunjava akreditacijske kriterije 
koji se odnose na praćenje rizika od prijevara.  

U međuvremenu je GU AGRI proveo provjere sukladnosti u pogledu izravnih 
plaćanja i mjera ruralnog razvoja te je od predmetne agencije za plaćanja 
zatražio da donese akcijske planove za otklanjanje utvrđenih nedostataka. 

Nakon kaznenih postupaka koji su se vodili protiv nekih zaposlenika predmetne 
agencije za plaćanja revizorsko društvo provelo je 2020. dodatne forenzičke 
postupke i otkrilo velike nedostatke u sustavima unutarnje kontrole za ruralni 
razvoj u toj agenciji za plaćanja. Tijelo za ovjeravanje izvijestilo je i o velikim 
nedostatcima u sustavima unutarnje kontrole za izravna plaćanja. 

GU AGRI uveo je kao mjeru predostrožnosti obustavu plaćanja za određene 
mjere ulaganja u ruralni razvoj i zatražio od slovačkog nadležnog tijela da 
akreditaciju predmetne agencije za plaćanja odredi uvjetnom do listopada 2021. 
U listopadu 2021. slovačko nadležno tijelo ukinulo je uvjetni status agencije za 
plaćanja iako je Komisija preporučila produljenje probnog razdoblja za četiri 
mjeseca. 

 

                                                      
34 Odgovor povjerenika na parlamentarno pitanje P-004224/2020 od 27. kolovoza 2020. 
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Komisija promiče primjenu novih tehnologija, ali one se ne primjenjuju u 
dovoljnoj mjeri  

82. Komisija promiče primjenu novih tehnologija u provođenju administrativnih 
provjera u okviru sustava IAKS. Potaknula je i primjenu provjera praćenjem i alata 
Arachne. 

 

83. Agencije za plaćanja mogu od 2018. obavljati provjere praćenjem. U sklopu tog 
pristupa upotrebljavaju se automatizirani procesi kako bi se provjerila usklađenost s 
pravilima u okviru ZPP-a za obilježja koja se mogu pratiti na temelju satelitskih 
podataka. Agencije za plaćanja dosad su uglavnom upotrebljavale provjere praćenjem 
kako bi procijenile zahtjeve za potporu po površini u okviru programa izravnog 
plaćanja. 

84. Agencije za plaćanja mogu usporediti satelitske podatke o vrstama usjeva i 
poljoprivrednoj djelatnosti s informacijama koje poljoprivrednici navode u svojim 
zahtjevima za potporu. U slučajevima u kojima se na temelju satelitskih podataka može 
provesti evaluacija svih kriterija prihvatljivosti određenog programa plaćanja, 
agencijama za plaćanja omogućuje se daljinsko praćenje svih prijavljenih čestica. 

85. Novim se pristupom agencijama za plaćanja omogućuje da poljoprivrednike 
upozore na moguću neusklađenost tijekom sezone uzgoja (na primjer, da je potrebno 
obaviti kosidbu do određenog datuma). Poljoprivrednicima se time pruža više 
mogućnosti za ispravljanje zahtjeva prije njihova zaključenja te se potiče usklađenost s 
pravilima programa35. 

86. Provjerama praćenjem može se potencijalno smanjiti administrativno 
opterećenje i povećati isplativost36. Budući da se njima redovito pružaju uvidi u 
poljoprivrednu djelatnost cijele populacije korisnika, provjere praćenjem mogu pomoći 
u utvrđivanju znakova upozorenja u slučajevima potencijalnih prijevara. 

                                                      
35 Tematsko izvješće 04/2020, odlomci 11. – 12. i 16. – 18. 

36 Tematsko izvješće 04/2020, odlomci 17. – 18. 

Provjere praćenjem 

https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=52913
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=52913
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87. Komisija je od 2013. razvijala vlastiti informatički alat za utvrđivanje razine rizika 
Arachne kojim se države članice mogu koristiti besplatno i na dobrovoljnoj osnovi. 
Arachne obrađuje i analizira podatke koje države članice dostavljaju o korisnicima, 
izvođačima i drugim dionicima povezanima s određenim projektom te unakrsno 
provjerava podatke s informacijama iz vanjskih baza podataka o poduzećima i 
osobama koje su s tim poduzećima povezane. Na taj se način mogu utvrditi projekti, 
korisnici i izvođači za koje postoji rizik od prijevara.  

88. Arachne je prvotno razvijen za rashodovno područje kohezije i proširen na ZPP u 
okviru pilot-projekta pokrenutog u veljači 2019. kojim su bili obuhvaćeni projekti 
ruralnog razvoja.  

89. Zakonodavstvom kojim će se od 2023.37 uređivati ZPP od Komisije se zahtijeva 
da taj alat stavi na raspolaganje državama članicama za dobrovoljnu upotrebu. 
Komisija je dužna objaviti izvješće o procjeni 2025. Vijeće i Europski parlament 
zajedničkom su se izjavom obvezali ispitati prijedlog o obveznoj upotrebi tog alata na 
temelju izvješća Komisije o procjeni38. 

Potrebno je dulje vrijeme kako bi se te tehnologije počele primjenjivati u državama 
članicama 

90. Sud u svom tematskom izvješću o primjeni novih tehnologija snimanja u svrhe 
praćenja u okviru ZPP-a preporučuje Komisiji da promiče provjere praćenjem kao 
ključni sustav kontrole za ZPP u razdoblju nakon 2020.39 i Komisija se obvezala na 
pružanje potpore državama članicama u razvoju tog novog pristupa.  

91. Krajem 2020., dvije godine od početka upotrebe alata, provjerama praćenjem 
obuhvaćeno je 5,7 % ukupne površine za koju se dodjeljuju izravna plaćanja40. Prema 

                                                      
37 Članak 59. stavak 2. Uredbe (EU) 2021/2116. 

38 Izjave o Uredbi (EU) 2021/2116 (2021/C 488/02). 

39 Tematsko izvješće 04/2020, odlomak 82. 

40 Godišnje izvješće o radu GU-a AGRI za 2020., Prilog 2., str. 25. (pokazatelj rezultata 3.5.). 

Arachne 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R2116&qid=1645120434030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:488:FULL&from=HR
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=52913
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2020-agriculture-and-rural-development_hr
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procjenama Komisije provjerama praćenjem do kraja 2021. postignuta je 
obuhvaćenost od 13,1 %. 

92. U okviru novog ZPP-a automatizirana analiza s pomoću satelitskih podataka bit 
će obvezna u okviru „sustava za nadzor površina” u svim državama članicama za mjere 
koje se temelje na površini. Komisija očekuje da će se s pomoću tog zahtjeva povećati 
površina koja se nalazi pod satelitskim nadzorom. 

93. Dvije godine nakon pokretanja pilot-projekta Arachne za ZPP sedam41 od 
76 agencija za plaćanja učitalo je podatke i u određenoj mjeri upotrijebilo taj alat, 
četiri42 su u fazi testiranja, a deset agencija43 pokrenulo je preliminarne rasprave u cilju 
njegove upotrebe. Budući da je Arachne alat za utvrđivanje razine rizika koji se temelji 
na rudarenju podataka, njegova korisnost ovisi o količini podataka koju nadležna tijela 
država članica učitaju, kao i o tome upotrebljava li se taj alat ili ne.  

Potrebno je iskoristiti potencijal za daljnji tehnološki razvoj 

94. Umjetna inteligencija ima znatan potencijal za unaprjeđenje radnih alata jer se 
njome omogućuje otkrivanje obrazaca među milijardama podatkovnih stavki. 
S pomoću alata za rudarenje podataka sustavi praćenja mogu postati učinkovitiji i 
lakše otkrivati slučajeve prijevara i lošeg upravljanja javnim financijskim sredstvima.  

Upotreba velike količine podataka za utvrđivanje stvarnih vlasnika 

95. Zahtjevi za javno objavljivanje i izvješćivanje ključni su za omogućivanje 
odgovornosti i nadzora radi sprječavanja korupcije i prijevara.  

96. U svibnju 2021. Europski parlament objavio je studiju44 u kojoj su analizirani 
korisnici koji su 2018. i 2019. primali financijska sredstva u okviru ZPP-a i korisnici koji 
su u razdoblju 2014. – 2020. primali financijska sredstva iz kohezijskih fondova. Cilj 
studije bio je utvrditi skupinu najvećih korisnika. U studiji se razlikuju „izravni 
korisnici” – izravni primatelji financijskih sredstava EU-a – i „krajnji korisnici” (stvarni 
vlasnici), tj. pravne ili fizičke osobe koje izravno ili neizravno kontroliraju najveći udio 
relevantnog izravnog korisnika. U studiji su istaknute tehničke i pravne poteškoće pri 

                                                      
41 Agencije za plaćanja iz Estonije, Hrvatske, Italije, Litve, Rumunjske, Slovenije i Slovačke. 

42 Agencije za plaćanja iz Grčke i Španjolske (3). 

43 Agencije za plaćanja iz Belgije, Bugarske, Španjolske (2), Francuske, Italije, Luksemburga, 
Poljske, Portugala i Švedske. 

44 „The Largest 50 Beneficiaries in each EU Member State of CAP and Cohesion Funds”. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hr/document/IPOL_STU(2021)679107
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stjecanju sveobuhvatnog pregleda krajnjih korisnika i iznosa financijskih sredstava EU-a 
koja se primaju. 

97. U izvješću se pokazalo da su javna tijela, društva s ograničenom odgovornošću i 
druge pravne osobe činili oko jedne desetine izravnih korisnika, ali da su u razdoblju 
2018. – 2019. primili više od trećine financijskih sredstava u okviru ZPP-a. Kako bi se 
prevladali rascjepkanost i izazovi u utvrđivanju krajnjih korisnika financijskih sredstava 
EU-a, u izvješću se predlaže stvaranje zajedničke baze podataka EU-a koja bi uključivala 
sve projekte koji se financiraju iz ZPP-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova. 
U rujnu 2021. Europski parlament objavio je studiju o zahtjevima za jedinstvenu bazu 
podataka korisnika45.  

98. Zajedničkom bazom podataka korisnika iz EU-a prikupili bi se podatci o 
milijunima subjekata. Ta velika količina podataka omogućila bi utvrđivanje obrazaca u 
raspodjeli financijskih sredstava i doprinijela upozoravanju na moguće prijevare.  

99. Kako je Komisija naglasila u svojem izvješću PIF za 2020.46, poboljšana 
transparentnost u pogledu korisnika (uključujući ugovaratelje, podugovaratelje i 
stvarne vlasnike) javnog financiranja (na razini EU-a i nacionalnoj razini) te učinkovitije 
prikupljanje i učinkovitija upotreba podataka, uz potpuno iskorištavanje mogućnosti 
koje nude međusobna računalna povezanost te alati za rudarenje podataka i 
utvrđivanje razine rizika, ključni su u borbi protiv prijevara. 

100. Uredbom o zajedničkim odredbama u području kohezije47 za razdoblje 
2021. – 2027. od država članica zahtijeva se prikupljanje informacija o stvarnim 
vlasnicima primatelja financijskih sredstava EU-a. Novim zakonodavstvom o ZPP-u od 
država članica zahtijeva se prikupljanje informacija potrebnih za utvrđivanje korisnika, 
uključujući utvrđivanje skupine u kojoj ti korisnici sudjeluju, ali se u tom zakonodavstvu 
ne daju informacije o stvarnim vlasnicima48.  

                                                      
45 „Requirements for a single database of beneficiaries”. 

46 Komisijino izvješće PIF za 2020., str. 44. 

47 Članak 69. stavak 2. Uredbe (EU) 2021/1060. 

48 Članak 59. stavak 4. Uredbe (EU) 2021/2116. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698433/IPOL_STU(2021)698433_EN.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/default/files/pif_report_2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1060&qid=1637585754848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R2116&qid=1645120434030
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Upotreba umjetne inteligencije u utvrđivanju rizika od prijevara 

101. Komisija preporučuje agencijama za plaćanja da uspostave evidenciju 
pokazatelja rizika od prijevara („znakovi upozorenja”). U odgovorima na anketu koju je 
Sud proveo agencije za plaćanja navele su neke primjere (slika 11.). 

Slika 11. – Primjeri znakova upozorenja koje su utvrdile agencije za 
plaćanja 

 
Izvor: Analiza koju je Sud proveo na temelju ankete obavljene među agencijama za plaćanja. 

102. Neki znakovi upozorenja, posebno oni koji se odnose na izravna plaćanja, 
mogli bi se izravno unijeti u bazu podataka sustava IAKS. Na primjer, talijanska tijela 
planiraju u svoj sustav učitati pojedinosti o oduzetim česticama ili o česticama o kojima 
se vodi sudski postupak kako bi sustav u takvim slučajevima mogao izdati upozorenje. 

103. Tehnike strojnog učenja mogle bi se iskoristiti za daljnju automatizaciju 
provjera i podizanje znakova upozorenja. Agencija za plaćanja u Estoniji primjenjuje 
tehnike strojnog učenja na satelitske snimke kako bi spriječila i otkrila neusklađenosti 
sa zahtjevima za kosidbu. Agencija za plaćanja smatra da se navedenim sustavom 
povećava razina osviještenosti među korisnicima o tome da je njezinim aktivnostima 
praćenja obuhvaćeno 100 % čestica, što ima odvraćajući učinak i doprinosi 
sprječavanju nepravilnosti i prijevara. Druga agencija za plaćanja provodi sustav 
temeljen na algoritmu kojim se traže pokazatelji koji upućuju na čestice za koje postoji 
rizik od nepravilnih zahtjeva. Agencija za plaćanja zatim utvrđuje poduzeća sa znatnim 
brojem takvih čestica u slučajevima u kojima može postojati povećani rizik od 
nepravilnosti i prijevara. 

Zemljište u javnom 
vlasništvu koje 
prijavljuju privatni 
korisnici.

Izravna plaćanja Mjere ulaganja

Neuobičajen omjer između 
troška ulaganja i veličine 
predmetnog poduzeća 
(velika ulaganja koja 
provode mala poduzeća).
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104. U Italiji se zajedničkom inicijativom nacionalne agencije za plaćanja i 
Ministarstva unutarnjih poslova nastoji uspostaviti model profiliranja kako bi se 
utvrdile općine u kojima vrlo vjerojatno postoje žarišna područja kriminala, u svrhe 
čega se koristi rudarenje podataka i tumačenja fotografija. Pregledom satelitskih 
snimaka dostupnih u sustavu LPIS u okviru projekata analiziraju se kvalitativne i 
kvantitativne varijacije teritorijalnih elemenata koji se potencijalno mogu pripisati 
kriminalnim aktivnostima, kao što su nezakonita odlagališta otpada, izljevi, sirotinjske 
četvrti, nezakoniti građevinski radovi i napuštene zgrade. U okviru projekata se 
usporedbom tih informacija s podatcima o općinama nastoje utvrditi situacije u kojima 
su se kriminalne aktivnosti dogodile ili bi se mogle dogoditi. 

105. Umjetna inteligencija ima velik potencijal, ali iziskuje velike količine podataka 
u pristupačnom formatu i uzajamnu povezanost baza podataka. U odgovoru na anketu 
koju je Sud proveo neke su agencije za plaćanja istaknule prepreke svojem pristupu 
podatcima, kao što su: 

o razmjena informacija među različitim akterima i bazama podataka može biti 
otežana pravnim zahtjevima u pogledu bankovne tajne ili zaštite podataka; 

o uzajamna povezanost baza podataka i automatizacija procesa i kontrola 
zahtijevaju posebne informatičke kapacitete i posebnu informatičku stručnost; 

o za razvoj neophodnih informatičkih kapaciteta potrebna su znatna financijska 
ulaganja, koja mogu biti nerazmjerna u odnosu na iznos financijskih sredstava koji 
se dodjeljuje nekim mjerama, malim državama članicama ili razini potencijalnih 
prijevara. 
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Zaključci i preporuke 
106. Revizijom koju je obavio Sud je ispitao je li Komisija poduzela odgovarajuće 
mjere u vezi s prijevarama u rashodima u okviru zajedničke poljoprivredne politike 
(ZPP). Sud je procijenio obrasce prijevara u programima plaćanja u okviru ZPP-a. 
Ujedno je ispitao je li Komisija utvrdila rizike od prijevara koji utječu na rashode u 
okviru ZPP-a i je li na njih na odgovarajući način odgovorila. 

107. Sud je općenito utvrdio da je Komisija odgovorila na slučajeve prijevara u 
rashodima u okviru ZPP-a, ali da nije bila dovoljno proaktivna u suzbijanju učinka rizika 
od jagme za zemljištem na plaćanja u okviru ZPP-a, praćenju mjera država članica 
protiv prijevara i iskorištavanju potencijala novih tehnologija. 

108. U ovom izvješću Sud je iznio pregled rizika od prijevara koji utječu na ZPP. Sud 
je utvrdio rizike povezane sa slučajevima u kojima korisnici prikrivaju kršenja uvjeta 
prihvatljivosti (odlomci 31. – 38.), rizike povezane sa složenošću financiranih mjera 
(odlomci 39. – 41.) i nezakonitim oblicima jagme za zemljištem (odlomci 42. – 58.). 

109. Komisija je procijenila rizike od prijevara u rashodima u okviru ZPP-a i uvidjela 
da su mjere ulaganja u ruralni razvoj i određene tržišne mjere najugroženije 
(odlomak 65.). U godini 2016. provela je svoju najnoviju analizu rizika od prijevara u 
okviru ZPP-a i planira provesti novu analizu prije nego što novi ZPP stupi na snagu u 
siječnju 2023. (odlomak 66.). 

110. Komisija je državama članicama izdala smjernice o pitanjima povezanima s 
prijevarama (odlomak 70.) i većina agencija za plaćanja prepoznala je važnost tih 
smjernica (odlomak 72.). Na redovitim sastancima s državama članicama od 2020. 
raspravlja o mjerama protiv prijevara (odlomak 74.) te je 2021. izdala posebne 
smjernice o provjerama prijavljenog poljoprivrednog zemljišta koje agencije za plaćanja 
moraju na pravnoj osnovi provoditi (odlomak 57.).  

111. Komisija svojim provjerama sukladnosti koje provodi nad agencijama za 
plaćanja može obuhvatiti mjere protiv prijevara (odlomak 80.). Oslanja se na godišnje 
preglede koje provode tijela za ovjeravanje kako bi pratila usklađenost agencija za 
plaćanja s njihovim akreditacijskim kriterijima, uključujući mjere protiv prijevara 
(odlomak 76.). Komisija je 2016. tijelima za ovjeravanje izdala smjernice o 
akreditacijskim kriterijima, ali nije izdala nikakve smjernice o provjerama koje su tijela 
za ovjeravanje trebala provoditi u vezi s prijevarama (odlomak 77.). U izvješćima nekih 
tijela za ovjeravanje obavljen je tek mali broj analiza mjera agencija za plaćanja protiv 
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prijevara, ali Komisija u tim slučajevima od tijela za ovjeravanje nije zahtijevala 
dostavljanje dodatnih pojedinosti (odlomak 78.).  

112. Komisija promiče primjenu novih tehnologija za automatizaciju provjera, kao 
što je slučaj s provjerama praćenjem koje se temelje na satelitskim snimkama 
(odlomci 83. – 86.) te je razvila vlastiti alat za utvrđivanje razine rizika Arachne kako bi 
državama članicama pružila potporu u sprječavanju prijevara (odlomci 87. – 89.). 
Države članice spore su u primjeni tih tehnologija (odlomci 91. i 93.). Umjetna 
inteligencija i velika količina podataka imaju potencijal u borbi protiv prijevara (odlomci 
94. – 104.), ali se države članice suočavaju s izazovima u iskorištavanju tih mogućnosti 
(odlomak 105.) te je Komisija počela promicati te tehnologije. 

1. preporuka – Potrebno je steći i podijeliti dublji uvid u rizike 
od prijevara i mjere u području rashoda u okviru ZPP-a  

Komisija bi trebala: 

(a) ažurirati smjernice za tijela za ovjeravanje kako bi se pojasnila njihova uloga u 
procjeni mjera agencija za plaćanja protiv prijevara te provjeriti na koji način tijela 
za ovjeravanje te smjernice slijede; 

(b) preispitati kako agencije za plaćanja provode smjernice kad je u pitanju provjera 
toga da podnositelji zahtjeva na zakonit način raspolažu zemljištem i širiti najbolje 
prakse za otklanjanje rizika od jagme za zemljištem; 

(c) na temelju točaka (a) i (b) ažurirati svoju procjenu razmjera u kojem su različiti 
programi potrošnje izloženi rizicima od prijevara i razmjera u kojem se mjerama 
protiv prijevara koje se provode na razini država članica ti rizici mogu otkriti, 
spriječiti i otkloniti te poduzeti potrebne mjere za ublažavanje najvećih rizika od 
prijevara. 

Ciljni rok provedbe: 2023. 
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2. preporuka – Potrebno je promicati primjenu novih 
tehnologija u sprječavanju i otkrivanju prijevara u rashodima u 
okviru ZPP-a 

Komisija bi trebala: 

(a) podupirati agencije za plaćanja u njihovoj primjeni „provjera praćenjem” i 
budućeg „sustava za nadzor površina” utvrđivanjem uskih grla u primjeni novih 
tehnologija i razmjenom najboljih praksi i tehničkih rješenja za uklanjanje tih uskih 
grla; 

(b) promicati primjenu alata za otkrivanje prijevara, kao što je Arachne, među 
agencijama za plaćanja kako bi se povećao broj država članica koje se njima 
koriste; 

(c) razmjenjivati s državama članicama najbolje prakse u području primjene umjetne 
inteligencije i strojnog učenja za utvrđivanje obrazaca koji upućuju na prijevare. 

Ciljni rok provedbe: 2024. 

Ovo je izvješće usvojilo I. revizijsko vijeće, kojim predsjeda članica Revizorskog suda 
Joëlle Elvinger, u Luxembourgu 4. svibnja 2022. 

 za Revizorski sud 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 predsjednik Suda 

  



 46 

 

Prilozi 

Prilog I. – Posjed poljoprivrednog zemljišta (EU-27, 2016.) 
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Skraćeni nazivi 
COCOLAF: Savjetodavni odbor za koordinaciju sprječavanja prijevara  

COSO: Odbor sponzorskih organizacija Povjerenstva Treadway 

EPPO: Ured europskog javnog tužitelja  

GSAA: zahtjev za geoprostornu potporu  

GU AGRI: Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj 

IAKS: integrirani administrativni i kontrolni sustav 

LPIS: sustav za identifikaciju zemljišnih čestica 

MSP-ovi: mala i srednja poduzeća  

OLAF: Europski ured za borbu protiv prijevara  

PDV: porez na dodanu vrijednost  

PIF: zaštita financijskih interesa Europske unije, od francuske fraze “protection des 
intérêts financiers”  

ZPP: zajednička poljoprivredna politika 
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Pojmovnik 
Agencija za plaćanja: tijelo koje je određena država članica akreditirala za upravljanje 
rashodima EU-a u području poljoprivrede i njihovu kontrolu. 

Akcijski plan: dokument kojim se utvrđuju koraci koje treba poduzeti za postizanje 
određenog cilja. 

Baza podataka Arachne: alat za rudarenje podataka koji je Komisija razvila u svrhu 
pružanja potpore upravljačkim tijelima i agencijama za plaćanja u upravljanju 
ESI fondovima i njihovoj kontroli. 

Digitalizacija: prelazak na uključivanje i primjenu digitalne tehnologije i digitaliziranih 
informacija kako bi postupci i zadatci postali jednostavniji, brži, učinkovitiji i/ili 
ekonomičniji. 

Integrirani administrativni i kontrolni sustav: mehanizam EU-a kojim se države članice 
služe za upravljanje plaćanjima poljoprivrednicima u okviru zajedničke poljoprivredne 
politike i provjeru tih plaćanja. 

Izjava o jamstvu: izjava koja se objavljuje u godišnjem izvješću Suda i koja sadržava 
revizorsko mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije EU-a te o 
pravilnosti povezanih transakcija. 

Izravna plaćanja: plaćanja za potporu, uglavnom potporu po površini, koja se 
izvršavaju izravno poljoprivrednicima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. 

Koordinacijska služba za borbu protiv prijevara: tijelo koje svaka država članica 
imenuje za postizanje lakše suradnje s OLAF-om. 

Korisnik: fizička ili pravna osoba koja prima bespovratna sredstva ili zajam iz proračuna 
EU-a. 

Korupcija: zlouporaba javne, korporativne ili osobne moći radi nezakonite dobiti. 

Mala i srednja poduzeća: pojam kojim se prema kriteriju veličine nazivaju određena 
društva i druge organizacije, na temelju broja zaposlenika i određenih financijskih 
kriterija. Mala poduzeća imaju manje od 50 zaposlenika i promet ili bilancu koji ne 
prelaze 10 milijuna eura. Srednja poduzeća imaju manje od 250 zaposlenika i promet 
koji ne prelazi 50 milijuna eura, odnosno bilancu koja ne prelazi 43 milijuna eura. 

Nepravilnost: povreda pravila EU-a (ili relevantnih nacionalnih pravila) ili ugovornih 
obveza. 



 49 

 

Podijeljeno upravljanje: način izvršenja proračuna EU-a u okviru kojeg, za razliku od 
izravnog upravljanja, Komisija delegira provedbu relevantnih zadaća određenoj državi 
članici, ali i dalje snosi krajnju odgovornost. 

Pogreška: posljedica netočnog izračuna ili nepravilnosti uzrokovane neispunjavanjem 
zakonskih i ugovornih obveza. 

Prijevara: namjerno i nezakonito korištenje obmanom radi stjecanja imovinske koristi 
oduzimanjem imovine ili novca drugoj strani. 

Program ruralnog razvoja: skup nacionalnih ili regionalnih višegodišnjih ciljeva i 
aktivnosti koje odobrava Komisija i koji služe provedbi politike ruralnog razvoja EU-a. 

Provjere praćenjem: zamjena za terenske provjere koja uključuje sustavno 
promatranje, praćenje i sustavnu procjenu kriterija prihvatljivosti i obveza s pomoću 
satelitskih podataka. 

Savjetodavni odbor za koordinaciju sprječavanja prijevara: tijelo OLAF-a koje 
koordinira način na koji Komisija i države članice suzbijaju prijevare koje utječu na 
financijske interese EU-a.  

Strojno učenje: proces u kojem se IT aplikacija koristi umjetnom inteligencijom kako bi 
poboljšala svoju uspješnost u obavljanju određenog zadatka. 

Sumnja na prijevaru: nepravilnost koja dovodi do upravnih ili sudskih postupaka kako 
bi se utvrdilo je li ta nepravilnost bila slučaj prijevare. 

Sustav za identifikaciju zemljišnih čestica: baza podataka o poljoprivrednom zemljištu 
u državama članicama koja se upotrebljava pri plaćanju izravne potpore u okviru 
zajedničke poljoprivredne politike te pri provjerama prihvatljivosti zahtjeva 
poljoprivrednika. 

Sustav za nadzor površina: tehnologija za sustavno promatranje, praćenje i procjenu 
poljoprivredne djelatnosti s pomoću satelitskih podataka. 

Sustav za upravljanje nepravilnostima: aplikacija kojom se države članice koriste za 
prijavljivanje nepravilnosti OLAF-u, uključujući slučajeve u kojima postoji sumnja na 
prijevaru.  

Tijelo za ovjeravanje: za rashode u području poljoprivrede riječ je o javnom ili 
privatnom tijelu koje je država članica zadužila za godišnje ovjeravanje pouzdanosti 
računovodstvene dokumentacije agencija za plaćanja te zakonitosti i pravilnosti 
rashoda i pravilnog rada njihovih sustava unutarnje kontrole. 
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Tržišna mjera: javna intervencija na poljoprivrednim tržištima radi ublažavanja učinka 
pada cijena i strukturnih poteškoća pružanjem potpore za pojedine sektore (primjerice, 
za voće i povrće, vino, program opskrbe škola mlijekom). 

Umjetna inteligencija: upotreba računala za simulaciju ljudske inteligencije s pomoću 
sposobnosti kao što su učenje i rješavanje problema. 

Utvrđeni slučaj prijevare: nepravilnost koju je sud utvrdio kao prijevaru. 

Velika količina podataka („big data”): obrada, prikupljanje, pohrana i analiza velikih 
količina nestrukturiranih podataka koje pružaju potencijal upotrebe informacija 
dobivenih na temelju njih za stjecanje novih uvida. 

Zahtjev za geoprostornu potporu: mrežna aplikacija za elektroničko podnošenje 
zahtjeva za potporu po površini. 

Znak upozorenja: pokazatelj rizika da bi transakcija ili druga aktivnost mogla biti 
prijevara. 
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Odgovori Komisije 
 

 

 

https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=61337 

 

 

 

 

 

Kronološki prikaz 
 

 

 

https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=61337 

 

 

 

 

 

  

https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=61337
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=61337


 52 

 

Revizorski tim 
U tematskim izvješćima Suda iznose se rezultati revizija koje su provedene za politike i 
programe EU-a ili teme povezane s upravljanjem u posebnim proračunskim 
područjima. U odabiru i oblikovanju takvih revizijskih zadataka Sud nastoji postići što 
veći učinak uzimajući u obzir rizike za uspješnost ili usklađenost, vrijednost predmetnih 
prihoda ili rashoda, predstojeće razvojne promjene te politički i javni interes. 

Ovu reviziju uspješnosti provelo je I. revizijsko vijeće, kojim predsjeda članica Suda 
Joëlle Elvinger i koje je specijalizirano za rashodovno područje održive uporabe 
prirodnih resursa. Reviziju je predvodio član Suda João Figueiredo, a zatim ju je 
preuzeo član Suda Nikolaos Milionis, a potporu su mu pružali voditelji njegova ureda 
Paula Betencourt i Kristian Sniter, ataše u njegovu uredu Matteo Tartaggia, 
rukovoditelj Richard Hardy, voditeljica radnog zadatka Michela Lanzutti te revizori 
Antonio Caruda Ruiz, Servane De Becdelievre, Jan Machán, Adrien Meric i Milan Šmíd. 
Grafičku podršku pružala je Marika Meisenzahl. 

 
Slijeva nadesno: Antonio Caruda Ruiz, Michela Lanzutti, Matteo Tartaggia, 
Nikolaos Milionis, Kristian Sniter, Servane De Becdelievre, Jan Machán, 
Marika Meisenzahl. 
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Prijevara šteti financijskim interesima EU-a i sprječava 
ostvarivanje ciljeva politike koji se nastoje postići s pomoću 
sredstava EU-a. Sud u ovom izvješću predstavlja pregled rizika od 
prijevara koji utječu na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) i 
procjenjuje odgovor Komisije na slučajeve prijevara u području 
ZPP-a. Sud je zaključio da je Komisija odgovorila na slučajeve 
prijevara u rashodima u okviru ZPP-a, ali da nije bila dovoljno 
proaktivna u suzbijanju učinka rizika od jagme za zemljištem na 
plaćanja u okviru ZPP-a, praćenju mjera država članica protiv 
prijevara i iskorištavanju potencijala novih tehnologija. Sud 
preporučuje Komisiji da poduzme korake kako bi produbila svoj 
uvid u rizike od prijevara i mjere protiv prijevara i da potom 
djeluje na temelju svoje procjene te da osnaži svoju ulogu u 
promicanju novih tehnologija za sprječavanje i otkrivanje 
prijevara. 

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. 
drugim podstavkom UFEU-a. 
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	V. Sud je utvrdio da je Komisija odgovorila na slučajeve prijevara u rashodima u okviru ZPP-a, ali da nije bila dovoljno proaktivna u suzbijanju učinka rizika od jagme za zemljištem na plaćanja u okviru ZPP-a, praćenju mjera država članica protiv prijevara i iskorištavanju potencijala novih tehnologija.
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	IX. Komisija provodi akreditacijske provjere i provjere sukladnosti agencija za plaćanja kako bi procijenila njihove sustave kontrole te se tim provjerama mogu obuhvatiti mjere protiv prijevara. Komisija se oslanja na godišnje preglede koje provode tijela za ovjeravanje kako bi pratila usklađenost agencija za plaćanja s njihovim akreditacijskim kriterijima, uključujući mjere protiv prijevara. U izvješćima nekih tijela za ovjeravanje nisu obavljene dostatne analize mjera agencija za plaćanja protiv prijevara, ali Komisija nije zahtijevala da tijela za ovjeravanje dostave dodatne pojedinosti o tim slučajevima.
	X. Komisija promiče primjenu novih tehnologija za automatizaciju provjera, kao što je slučaj s provjerama praćenjem kojima se prati cijela populacija primatelja potpore za određeni program te je razvila vlastiti alat za utvrđivanje razine rizika Arachne kako bi državama članicama pomogla u sprječavanju prijevara. Primjena tih tehnologija dobrovoljna je, a države članice reagirale su sporo. Umjetna inteligencija i velika količina podataka imaju potencijal u borbi protiv prijevara, ali države članice suočavaju se s izazovima u iskorištavanju tih mogućnosti te je Komisija počela promicati te tehnologije.
	XI. Sud iznosi preporuke Komisiji o tome na koji bi način ona mogla steći i s drugima podijeliti dublji uvid u rizike od prijevara i mjere u rashodima u okviru ZPP-a radi zaštite financijskih interesa EU-a i na koji bi način mogla promicati primjenu novih tehnologija u sprječavanju i otkrivanju prijevara.
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	01. Rashodima u okviru ZPP-a podupiru se poljoprivreda i ruralni razvoj u EU-u na sljedeće načine:
	o izravnim plaćanjima poljoprivrednicima, koja se u cijelosti financiraju iz proračuna EU-a i općenito se temelje na površini poljoprivrednog zemljišta kojima korisnici raspolažu; 
	o poljoprivrednim tržišnim mjerama, koje se također u cijelosti financiraju iz proračuna EU-a, uz iznimku određenih mjera koje sufinanciraju države članice; tržišne mjere uključuju potporu za javno i privatno skladištenje poljoprivrednih proizvoda u slučaju poremećaja na tržištu, sektorske programe potpore (npr. u sektoru vina ili voća i povrća) i nadoknadu troškova promicanja prodaje poljoprivrednih proizvoda iz EU-a;
	o nacionalnim i regionalnim programima ruralnog razvoja država članica koji se sufinanciraju iz proračuna EU-a i država članica, a uključuju i nadoknadu troškova projekata i plaćanja na temelju površine poljoprivrednog zemljišta ili broja životinja kojima korisnik raspolaže. 
	02. U razdoblju 2018. – 2020. izravna plaćanja u 27 država članica EU-a iznosila su u prosjeku 38,5 milijardi eura godišnje, a tržišne mjere i rashodi u području ruralnog razvoja u prosjeku su iznosili 2,7 milijardi eura, odnosno 13,1 milijardu eura.
	03. U poljoprivrednom sektoru EU-a prisutne su znatne razlike u pogledu vrsta korisnika, veličine poljoprivrednih gospodarstava i oblika posjeda poljoprivrednog zemljišta. Zbog toga je teško osmisliti pravila i sustave kontrole koji odgovaraju svim scenarijima.
	04. Korisnici koji primaju potporu u okviru ZPP-a kreću se od pojedinaca do zadruga, poduzeća i tijela javnog sektora. U financijskoj godini 2020. otprilike 6,2 milijuna korisnika primilo je izravna plaćanja, 3,5 milijuna korisnika (obično i primatelji izravnih plaćanja) primilo je plaćanja u okviru mjera ruralnog razvoja, a njih 102 000 primilo je potporu za tržišne mjere. 
	05. Većina korisnika koja prima potporu u okviru ZPP-a prima manje od 10 000 eura godišnje: taj se udio smanjuje, ali i dalje čini više od 80 % korisnika (vidjeti sliku 1.). 
	Slika 1. – Raspodjela plaćanja među korisnicima koji primaju potporu u okviru ZPP-a u razdoblju 2014. – 2020.
	/
	Izvor: Sud, na temelju podataka GU-a AGRI.
	06. Kad je riječ o strukturi poljoprivrednih gospodarstava, 67 % poljoprivrednih gospodarstava u EU-u raspolaže površinom manjom od 5 hektara, dok 3 % gospodarstava raspolaže površinom većom od 100 hektara. Situacija se razlikuje među državama članicama. Na primjer, u Malti i Rumunjskoj više od 90 % poljoprivrednih gospodarstava ima površinu manju od 5 hektara, dok je u Danskoj i Finskoj tom kategorijom obuhvaćeno samo 4 % poljoprivrednih gospodarstava.
	07. Postoje i razlike u pogledu raspodjele poljoprivrednog zemljišta. U Slovačkoj je 9 % poljoprivrednih gospodarstava veće od 100 hektara i pokriva 89 % nacionalne poljoprivredne površine, dok u Sloveniji takva poljoprivredna gospodarstva zauzimaju samo 7 % poljoprivrednog zemljišta. Na slici 2. prikazano je stanje na razini EU-a, u trima odabranim državama članicama (vidjeti odlomak 26.) i u dvjema državama članicama na suprotnoj strani spektra. 
	Slika 2. – Raspodjela poljoprivrednih zemljišta (EU-27 i odabrane države članice, 2016.)
	/
	Izvor: Sud, na temelju podataka Eurostata.
	08. Kad je riječ o posjedu poljoprivrednog zemljišta, 82 % poljskih poljoprivrednika vlasnici su svojeg zemljišta, 78 % malteških poljoprivrednika zakupljuje ga, a u Grčkoj zajedničko zemljište čini jedna trećina poljoprivredne površine (vidjeti Prilog I.). 
	09. Zakonodavstvom EU-a prijevara koja utječe na financijske interese EU-a definira se kao namjerno kršenje propisa (izazvano djelovanjem ili propustom) koje je štetno ili bi moglo biti štetno za proračun EU-a, i to: 
	o upotrebom ili predočenjem lažnih, netočnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, 
	o neotkrivanjem informacija kojima se krši određena obveza, ili
	o zlouporabom financijskih sredstava za potrebe drukčije od onih za koje su ta sredstva izvorno odobrena. 
	10. Pojam namjere ključni je razlikovni čimbenik između prijevare i nepravilnosti. Nepravilnost može biti posljedica netočnog tumačenja pravila, dok je prijevara posljedica namjernog kršenja pravila.
	11. Prijevara se može definirati kao „unutarnja” ili „vanjska”. U kontekstu ZPP-a:
	o unutarnju prijevaru može počiniti osoblje javnih tijela uključeno u upravljanje financijskim sredstvima u okviru ZPP-a ili osoblje institucija ili tijela EU-a. Može uključivati neprijavljene sukobe interesa, slučajeve kršenja poslovne tajne ili pasivnu korupciju;
	o vanjske prijevare odnose se na prijevaru koju su počinili korisnici koji primaju financijsku potporu u okviru ZPP-a. Primjeri su prijevare u području javne nabave (npr. tajni sporazumi među ponuditeljima, nepravilno ili fiktivno podugovaranje, aktivna korupcija), krivotvorenje dokumenata, preuveličavanje troškova ili skrivanje veza među poduzećima.
	12. Prijevara šteti financijskim interesima EU-a i sprječava ostvarivanje ciljeva politike koji se nastoje postići sredstvima EU-a. Djelotvorna borba protiv prijevara zahtijeva sveobuhvatan okvir za upravljanje rizicima kojim se obuhvaća cijeli ciklus sprječavanja i otkrivanja prijevara te odgovaranja na njih (vidjeti sliku 3.).
	Slika 3. – Proces upravljanja rizicima od prijevara
	/
	Izvor: Sud, na temelju okvira Odbora sponzorskih organizacija Povjerenstva Treadway (COSO).
	13. U okviru Komisije: 
	o Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj (GU AGRI) dijeli upravljanje ZPP-om s akreditiranim agencijama za plaćanja u državama članicama, no ona istodobno snosi glavnu odgovornost za tu politiku. GU AGRI dobiva jamstvo o radu sustava upravljanja i kontrole država članica; 
	o Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) provodi administrativne istrage nezakonitih aktivnosti koje negativno utječu na proračun EU-a, kao i teških povreda dužnosti u institucijama EU-a. OLAF je pružatelj usluga sustava za upravljanje nepravilnostima koji sadržava podatke koje države članice dostavljaju o nepravilnostima i slučajevima prijevara u području rashoda EU-a. OLAF analizira podatke koje države članice dostavljaju i objavljuje Komisijino „Godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevara” („izvješće PIF”). OLAF ima središnju ulogu u razvoju politike EU-a za borbu protiv prijevara.
	14. U lipnju 2021. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) započeo je s radom kao neovisni javni tužitelj EU-a. Ured europskog javnog tužitelja ovlašten je istraživati kaznena djela protiv proračuna EU-a, kao što su prijevara i korupcija, te protiv njih pokretati sudske postupke i podizati optužnice pred nadležnim sudovima 22 države članice koje sudjeluju u radu EPPO-a.
	15. Države članice dužne su poduzimati mjere za sprječavanje, otkrivanje i ispravljanje prijevara i drugih nepravilnosti te štititi financijske interese EU-a na isti način kao i vlastite financijske interese. Slučajeve nepravilnosti i prijevara koji premašuju iznos od 10 000 eura dužne su prijaviti Komisiji u okviru sustava za upravljanje nepravilnostima.
	16. U sklopu svojih akreditacijskih kriterija agencije za plaćanja dužne su uspostaviti aktivnosti unutarnje kontrole namijenjene sprječavanju i otkrivanju prijevara (vidjeti okvir 1.). Direktori agencija za plaćanja dostavljaju Komisiji godišnju izjavu o upravljanju o pravilnom radu sustava unutarnje kontrole u slučajevima u kojima moraju potvrditi da su uspostavljene djelotvorne i razmjerne mjere protiv prijevara kojima se u obzir uzimaju utvrđeni rizici.
	17. Iako agencije za plaćanja nisu odgovorne za istraživanje prijevara, trebale bi poduzimati mjere za sprječavanje i otkrivanje prijevara te surađivati s tijelima za izvršavanje zakonodavstva koja provode istrage.
	Okvir 1.
	Aspekti povezani s prijevarama u akreditacijskim kriterijima agencija za plaćanja
	o Agencije za plaćanja trebale bi odobriti zahtjev za plaćanje tek nakon što provedu dostatne provjere kako bi se zajamčila usklađenost s pravilima EU-a, uključujući provjere za sprječavanje i otkrivanje prijevara.
	o Aktivnosti unutarnje kontrole agencija za plaćanja trebale bi uključivati postupke praćenja radi sprječavanja i otkrivanja slučajeva prijevara i nepravilnosti, posebno u pogledu onih područja rashoda u okviru ZPP-a koja su izložena znatnom riziku od prijevara ili drugih ozbiljnih nepravilnosti.
	o Osoblje na svim operativnim razinama mora biti odgovarajuće osposobljeno, među ostalim u pogledu osviještenosti o prijevarama.
	18. Tijela za ovjeravanje koja imenuju države članice obavljaju godišnji pregled sustava unutarnje kontrole agencija za plaćanja i njihove usklađenosti s akreditacijskim kriterijima. Tijela za ovjeravanje dostavljaju godišnje mišljenje o zakonitosti i pravilnosti rashoda.
	19. Na slici 4. prikazane su uloge i odgovornosti glavnih tijela za borbu protiv prijevara u okviru ZPP-a.
	Slika 4. – Uloge i odgovornosti glavnih tijela za borbu protiv prijevara u okviru ZPP-a
	/
	Izvor: Sud.
	20. U skladu s revizijskim standardima Sud s posebnim oprezom prati i rizike od prijevara. Konkretno:
	o pri planiranju i provedbi revizija koje provodi Sud uzima u obzir rizik od prijevara;
	o slučajeve u kojima postoji sumnja na prijevaru Sud prijavljuje OLAF-u i EPPO-u;
	o Sud je nedavno objavio dva tematska izvješća o borbi protiv prijevara u rashodima EU-a te je u okviru svojeg rada na izjavi o jamstvu za 2019. ispitao politike i postupke Komisije za borbu protiv prijevara u vezi s rashodima u okviru ZPP-a.
	21. U Komisijinu izvješću PIF daje se pregled slučajeva prijevara u rashodima u okviru ZPP-a, i to u pogledu broja prijavljenih slučajeva i financijskih iznosa o kojima je riječ te se u izvješću statistički podatci dopunjuju analizama na kojima se temelje. U razdoblju 2016. – 2020. 11 % iznosa iz slučajeva prijevara prijavljenih u okviru sustava za upravljanje nepravilnostima odnosilo se na područje ZPP-a, dok se 86 % ukupnog iznosa odnosilo na kohezijsku politiku (vidjeti tablicu 1.). 
	Tablica 1. – Iznosi koji se odnose na nepravilnosti prijavljene kao slučajevi prijevara (2016. – 2020.)
	Cjelokupno razdoblje (2016. – 2020.)
	PODRUČJE POLITIKE
	%
	€
	10,9
	226 529 858
	Zajednička poljoprivredna politika
	5,4
	112 857 342
	Izravna plaćanja i tržišne mjere 
	5,2
	107 624 816
	Ruralni razvoj 
	0,3
	6 035 208
	Izravna plaćanja / tržišne mjere / ruralni razvoj
	0,0
	12 492
	Nejasno (*)
	86,4
	1 802 679 114
	Kohezijska i ribarstvena politika
	0,6
	12 578 346
	Pretpristupna politika
	2,2
	44 940 000
	Izravno upravljanje
	100,0
	2 086 727 318
	UKUPNO
	(*) Kategorija „nejasno” upotrebljava se u izvješću PIF ako se informacije smatraju nedostatnima za razvrstavanje nepravilnosti u bilo koju drugu kategoriju.
	Izvor: „2020 PIF report – Statistical evaluation” (Dio 1. i 2.).
	22. Financijski učinak koji nepravilnosti prijavljene kao slučajevi prijevara imaju na ZPP općenito je nizak: u razdoblju 2016. – 2020. iznosio je 0,09 % ukupnih plaćanja u okviru ZPP-a. Na slici 5. prikazana je stopa otkrivanja slučajeva prijevara, tj. omjer između prijavljenih iznosa slučajeva prijevara (u kojima sumnja na prijevaru postoji i ona je utvrđena) i plaćanja za sastavnice ZPP-a.
	Slika 5. – Stopa otkrivanja slučajeva prijevara po sastavnici ZPP-a (2016. – 2020.)
	/
	Izvor: Izvješće PIF za 2020. – Statistička evaluacija (dio 1.).
	23. Međutim, kako je objašnjeno u izvješću PIF za 2020., broj nepravilnosti prijavljenih kao slučajevi prijevara i povezani iznosi nisu izravan pokazatelj razine prijevara koje utječu na proračun EU-a, nego prije pokazatelj aktivnosti koje države članice obavljaju kako bi suzbile prijevare i druge nezakonite aktivnosti koje utječu na financijske interese EU-a. U revizijama koje je prethodno obavio Sud je zaključio da te vrijednosti ne pružaju potpunu sliku o razini otkrivenih slučajeva prijevara u rashodima EU-a.
	Opseg revizije i revizijski pristup
	24. Sud je u okviru revizije ispitao obrasce prijevara u programima plaćanja u okviru ZPP-a. Sud je procijenio je li Komisija pravilno utvrdila rizike od prijevara koji utječu na rashode u okviru ZPP-a te je li na odgovarajući način na te rizike odgovorila.
	25. Sud je ispitujući podatke iz programskih razdoblja 2007. – 2013. i 2014. – 2020. obuhvatio mjere financirane sredstvima u okviru ZPP-a pod podijeljenim upravljanjem (izravna plaćanja, tržišne mjere i ruralni razvoj). Sud nije ispitao rashode u okviru ZPP-a pod izravnim upravljanjem (oko 0,8 % rashoda u okviru ZPP-a) i nije obuhvatio pitanje sukoba interesa, koje je predmet zasebnog tematskog izvješća Suda koje će biti objavljeno tijekom 2022. EPPO, koji je započeo s radom u lipnju 2021., nije bio uključen u opseg revizije koju je Sud proveo.
	26. Sud je prikupio dokaze na temelju:
	o pregleda dokumentacije OLAF-a i Glavne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj i videokonferencija održanih s njima;
	o pregleda dokumentacije u trima državama članicama (Francuska, Italija i Slovačka). Odabir tih država članica temeljio se na pokazateljima povezanima s prijevarama, koncentracijom zemljišta i iznosima financiranja;
	o anketa upućenih vrhovnim revizijskim institucijama triju odabranih država članica te agencijama za plaćanja, koordinacijskim službama za borbu protiv prijevara i tijelima za ovjeravanje u svih 27 država članica. Anketama su obuhvaćeni rizici od prijevara, mjere protiv prijevara i kontrole uspostavljene u državama članicama. Koordinacijske službe za borbu protiv prijevara i agencije za plaćanja iz 23 države članice i tijela za ovjeravanje iz 13 država članica odgovorili su na ankete koje je Sud proveo;
	o analize podataka preuzetih iz sustava za upravljanje nepravilnostima i skupova podataka statističkog ureda EU-a (Eurostata).
	27. Sud očekuje da će svojim izvješćem pomoći Komisiji i državama članicama da razviju svoje kapacitete za borbu protiv prijevara u okviru nove zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023. – 2027.
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	28. Pri predlaganju zakonodavnih akata Komisija je odgovorna za jamstvo da se pri izradi različitih programa potpore u okviru ZPP-a i njihovim pravilima uzme u obzir inherentni rizik od prijevara.
	29. Sud je procijenio u kolikoj su mjeri glavne kategorije rashoda u okviru ZPP-a izložene rizicima od prijevara. Uzeo je u obzir rezultate revizija koje je prethodno obavio zajedno sa slučajevima prijavljenima u okviru sustava za upravljanje nepravilnostima te OLAF-ove istrage. 
	30. U okviru rada koji je Sud obavio na izjavi o jamstvu pokazalo se da složenost pravila i način isplate financijskih sredstava EU-a utječu na rizik od pogreške. Sud je u svojem godišnjem izvješću za 2019. utvrdio da je rizik od prijevara veći i u rashodovnim područjima koja podliježu složenijim uvjetima prihvatljivosti (vidjeti sliku 6.).
	Slika 6. – Čimbenici koji utječu na nepravilnosti i prijevare
	/
	Izvor: Sud.
	Neki programi plaćanja u okviru ZPP-a usmjereni na potporu određenih kategorija korisnika pokazali su se podložnima prijevari jer neki podnositelji zahtjeva propuštaju objaviti relevantne informacije ili umjetno stvaraju uvjete za ispunjavanje kriterija prihvatljivosti i neopravdano ostvaruju korist od potpore u okviru ZPP-a.
	32. Jedan je od prioriteta EU-a za ruralni razvoj olakšavanje diversifikacije, osnivanja i razvoja malih i srednjih poduzeća (MSP-ova). Kako bi se utvrdilo ispunjava li korisnik uvjete kao MSP, ključno je objaviti pouzdane informacije o broju zaposlenika, godišnjem prometu i ukupnoj godišnjoj bilanci, kao i informacije o povezanim poduzećima. 
	33. U okviru svojeg rada na izjavi o jamstvu Sud je utvrdio slučajeve korisnika koji su propustili objaviti informacije o svojim vezama s drugim poduzećima. OLAF je istražio i takve slučajeve (vidjeti primjere u okviru 2.).
	Okvir 2.
	Primjeri u kojima nisu prijavljen veze među poduzećima
	Jedna zadruga u Litvi primila je 200 000 eura investicijske potpore za preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda. Sud je utvrdio da je zadruga društvo kći velikog multinacionalnog poduzeća te da stoga ne ispunjava uvjete za potporu.
	U Poljskoj je jedan korisnik, zajedno s ostalim članovima obitelji, podnio zajednički zahtjev za potporu kako bi izgradio svinjac. Svaki od podnositelja zajedničkog zahtjeva prijavio se za najvišu razinu potpore (u približnom iznosu od 200 000 eura za svakoga). U skladu s uvjetima prihvatljivosti gospodarstva podnositelja ne smiju imati ekonomsku veličinu iznad 250 000 eura niti površinu veću od 300 ha. Korisnik i ostali članovi obitelji tvrdili su da upravljaju neovisnim poduzećima. Sud je utvrdio da su korisnici bili vlasnici udjela u obiteljskom poduzeću koje je poslovalo na istoj lokaciji. Ako se u obzir uzme udio korisnika u obiteljskom poduzeću, njegovo poljoprivredno gospodarstvo prelazilo je gornju granicu dopuštene ekonomske veličine.
	U Bugarskoj je istragom OLAF-a utvrđeno da su osnovana poljoprivredna poduzeća, koja su dosegnula gornju granicu financijske potpore EU-a za svoja gospodarstva ili skupinu gospodarstava, podnijela zahtjev za financijska sredstva EU-a i ta sredstva dobila preko drugih naizgled neovisnih subjekata koji su zapravo bili pod izravnom kontrolom osnovanih poduzeća. Financijski učinak slučajeva koje je OLAF analizirao iznosio je oko 10 milijuna eura.
	34. ZPP-om se nastoji potaknuti generacijska obnova u području poljoprivrede dodjelom dodatnih financijskih sredstava osobama koje ispunjavaju uvjete za status „mladih poljoprivrednika”. Kako bi ispunjavali uvjete za takvu potporu, pri podnošenju zahtjeva za potporu poljoprivrednici moraju imati najviše 40 godina te osnovati prvo poljoprivredno gospodarstvo kao njegovi upravitelji.
	35. Mladi poljoprivrednik može osnovati poljoprivredno gospodarstvo samostalno ili zajedno s drugim poljoprivrednicima, bez obzira na pravni oblik. Međutim, u slučaju pravnih osoba, mladi poljoprivrednik mora provoditi djelotvornu i dugotrajnu kontrolu nad tim subjektom u smislu odluka povezanih s upravljanjem, koristima i financijskim rizicima.
	36. Države članice mogu utvrditi stroža pravila za mlade poljoprivrednike koji primaju potporu za pokretanje poslovanja u području ruralnog razvoja. Na primjer, u skladu s tamošnjim nacionalnim pravilima o prihvatljivosti dohodak mladih poljoprivrednika u Francuskoj mora potjecati uglavnom od poljoprivredne djelatnosti. U sustavu za upravljanje nepravilnostima u nekim se slučajevima pokazalo da su mladi poljoprivrednici, kada novo poljoprivredno gospodarstvo nije ostvarilo očekivani promet, pronašli druga radna mjesta (ponekad na puno radno vrijeme) kako bi povećali svoje prihode, zbog čega nisu ispunili uvjete prihvatljivosti. U drugim se slučajevima pokazalo da korisnici nisu bili upravitelji relevantnog poljoprivrednoga gospodarstva niti su zapravo na njemu radili.
	Takvi se slučajevi mogu smatrati prijevarom ako korisnik koji ne ispunjava uvjete prihvatljivosti dostavi netočne ili nepotpune informacije kako bi lažno prikazao svoju stvarnu situaciju. 
	38. U nekim slučajevima korisnici mogu krivotvoriti dokumente ili simulirati aktivnosti kako bi ispunili uvjete za potporu u okviru ZPP-a (vidjeti okvir 3.).
	Okvir 3.
	Primjeri simuliranih aktivnosti i krivotvorenih dokumenata radi dobivanja financijskih sredstava EU-a
	U Poljskoj je jedan proizvođač mlijeka primio 17 000 eura u okviru mjere potpore poljoprivrednicima koji kupuju junce od drugih stada kako bi povećali konkurentnost svojeg gospodarstva. Sud je utvrdio da je poljoprivrednik primio potporu nakon kupnje junaca od svojeg oca, koji je također proizvođač mlijeka i koji je svoje stado držao u istoj staji kao i korisnik. Dva dana ranije korisnik je prodao sličan broj junaca svojem ocu, koji je također primio potporu u okviru iste mjere. Nije došlo do fizičkog premještanja životinja i ukupan broj životinja u vlasništvu korisnika i njegova oca ostao je nepromijenjen. 
	Jedno poljoprivredno poduzeće u Slovačkoj podnijelo je 2014. zahtjev za potporu za trajni travnjak u okviru programa jedinstvenih plaćanja po površini. Poljoprivrednik je tvrdio da je radove održavanja čestica povjerio podizvođačima (kosidba, obrada tla, prikupljanje bala trave). Agencija za plaćanja sumnjala je na to da su povezani ugovorni dokumenti krivotvoreni i da takva aktivnost nije provedena te je njegov zahtjev odbila i slučaj uputila sudovima koji su podnositelja zahtjeva proglasili krivim i spriječili nastanak štete u iznosu od 140 000 eura.
	39. U okviru tržišnih mjera programima potpore sektoru vina financiraju se brojne mjere koje podliježu nizu različitih uvjeta prihvatljivosti, kao što su restrukturiranje i prenamjena vinograda, osiguranje berbe, ulaganja u poduzeća, inovacije za razvoj novih proizvoda, procesa i tehnologija te promidžba u zemljama koje nisu države članice EU-a.
	40. Promidžbene aktivnosti u zemljama koje nisu države članice EU-a posebno su podložne rizicima. Provjera tih aktivnosti može biti izazovna zbog:
	o prolazne i nematerijalne prirode brojnih promidžbenih aktivnosti (npr. odnosi s javnošću); 
	o rijetkih terenskih provjera u zemljama koje nisu države članice EU-a;
	o činjenice da se većina promidžbenih aktivnosti podugovara, posebno kada se takve aktivnosti odvijaju u zemljama koje nisu zemlje korisnika.
	41. U okviru 4. prikazan je primjer koji je Sud otkrio tijekom svojeg rada na izjavi o jamstvu.
	Okvir 4.
	Aktivnosti koje mogu upućivati na prijevare u području promidžbe vina.
	Sud je 2016. u Italiji proveo reviziju transakcije u iznosu od oko 300 000 eura povezane s promidžbom vina u zemljama koje nisu države članice EU-a. 
	Korisnik je dostavio izvješće o provedenim aktivnostima, uključujući slike promidžbenih aktivnosti. Sud je utvrdio da su u nekoliko slučajeva slike određenog događaja zapravo bile s druge lokacije ili iz druge godine. Neke slike podnesene kao dokaz promidžbenih aktivnosti već su bile podnesene u prethodnim zahtjevima za plaćanje. Za većinu rashoda koje je provjerio Sud nije dobio dokaze o tome da su aktivnosti bile provedene.
	42. Kako bi primali izravna plaćanja po površini, korisnici moraju prijaviti prihvatljivi broj hektara koji im je „na raspolaganju”. To znači da korisnici moraju imati odgovarajuću pravnu osnovu za prijavu zemljišta. 
	43. Izravna plaćanja povezana su s pojmom „jagma za zemljištem” iako je taj pojam kontroverzan (vidjeti okvir 5.). 
	Okvir 5.
	Što je jagma za zemljištem?
	Ne postoji precizna pravna definicija jagme za zemljištem ni mjerodavno stajalište o tome kako taj pojam tumačiti iako postoji konsenzus o tome da jagma za zemljištem kao takva nije nužno nezakonita ni na temelju prava Unije ni nacionalnog prava. 
	Pojam „jagme za zemljištem” izvorno se odnosio na stjecanje poljoprivrednih zemljišta u velikim razmjerima za plantažnu poljoprivredu u zemljama s niskim i srednjim dohotkom u Africi, Aziji i Latinskoj Americi i provodila su je strana privatna ili javna poduzeća.
	U kontekstu EU-a jagma za zemljištem povezuje se s koncentracijom poljoprivrednog zemljišta i subvencija u okviru ZPP-a u rukama velikih poduzeća i ulagača, posebice u istočnoeuropskim državama članicama.
	Jagma za zemljištem može biti povezana s prijevarnim radnjama kao što su krivotvorenje dokumenata, prisila, upotreba političkog utjecaja ili povlaštenih informacija, manipuliranje postupcima ili podmićivanje. Revizija koju je Sud proveo bila je usmjerena na taj nezakonit oblik jagme za zemljištem.
	44. U odgovorima na anketu koju je Sud obavio gotovo 60 % agencija za plaćanja navelo je da jagmu za zemljištem ne smatra pokazateljem rizika. Pet agencija za plaćanja u jednoj državi članici povezalo je jagmu za zemljištem sa situacijom u kojoj zahtjeve koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti podnose korisnici koji nemaju pravnu osnovu za prijavu zemljišta.
	45. Najvažniji instrument upravljanja za provjeru prihvatljivosti izravnih plaćanja integrirani je administrativni i kontrolni sustav (IAKS), koji uključuje sustav za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS). 
	46. Sustavom IAKS međusobno se povezuju baze podataka poljoprivrednih gospodarstava, zahtjeva za potporu, poljoprivrednih površina i registara životinja, čime se agencije za plaćanja koriste u svrhe administrativne unakrsne provjere svih zahtjeva za potporu. LPIS je geografski informacijski sustav koji sadržava skupove prostornih podataka iz više različitih izvora, koji zajedno čine evidenciju poljoprivrednih površina u državama članicama.
	47. Kako je Sud potvrdio u svojem radu na izjavi o jamstvu, IAKS i posebice LPIS djeluju kao djelotvoran sustav upravljanja i kontrole kojim se jamči da se u plaćanjima izravne potpore u cjelini ne pojavljuju značajne pogreške.
	48. Činjenica da je u sustav IAKS uveden zahtjev za geoprostornu potporu (GSAA), koji poljoprivrednicima omogućuje elektroničko podnošenje zahtjeva za plaćanje, i da agencije za plaćanja provode preliminarne unakrsne provjere zahtjeva poljoprivrednika za potporu, također je doprinijela smanjenju stope pogreške.
	49. Budući da se sustavima IAKS-LPIS otežava prikazivanje prihvatljive površine većom od stvarne (npr. podnošenjem dvostrukih zahtjeva ili podnošenjem zahtjeva za nepoljoprivredno zemljište), počinitelji prijevare nastoje nezakonito steći poljoprivredno zemljište, a zatim podnijeti zahtjev za potporu (vidjeti sliku 7.). 
	Slika 7. – Situacije u kojima postoji veći rizik od jagme za zemljištem
	/
	Izvor: Sud.
	50. Istragama OLAF-a i nacionalnih tijela utvrđeno je da su toj vrsti prijevarne aktivnosti najizloženije sljedeće poljoprivredne površine: zemljišta u javnom vlasništvu ili privatna zemljišta s nejasnim vlasničkim statusom (vidjeti okvir 6. i okvir 7.). 
	51. Počinitelji prijevare koji nezakonito prijavljuju zemljište u zahtjevu za potporu u obliku izravnih plaćanja mogu dostaviti krivotvorene dokumente i pribjeći kriminalnim praksama, kao što su iznude i tajni dogovori sa službenicima (unutarnja prijevara). U okviru 6. prikazan je jedan primjer.
	Okvir 6.
	Primjer nezakonite prijave zemljišta u Italiji
	OLAF je 2017. u suradnji s nacionalnom financijskom policijom proveo istragu u Italiji i utvrdio da su neki centri za pomoć u području poljoprivrede, koji podupiru poljoprivrednike u podnošenju zahtjeva za potporu, u bazu podataka nacionalne agencije za plaćanja unijeli određeni broj „lažnih poljoprivrednika”, čime se podnositeljima zahtjeva koji nisu ispunjavali uvjete prihvatljivosti omogućilo primanje subvencija EU-a. Istragom OLAF-a utvrđene su sljedeće činjenice u vezi sa zahtjevima:
	o temeljili su se na neprihvatljivim izjavama o koncesiji na javno zemljište, ili su
	o bili potkrijepljeni lažnim ugovorima o zakupu jer su zakupci preminuli ili nisu imali saznanja o zakupu, ili su
	o bili podneseni za zemljište zaplijenjeno zbog počinjenja kaznenih djela organiziranog kriminala ili su ih predstavili pojedinci na koje se primjenjuju mjere predostrožnosti za suzbijanje mafije.
	OLAF je preporučio povrat iznosa od otprilike 32 milijuna eura.
	52. Počinitelji prijevare mogu iskoristiti i nedostatke u provjerama koje provode države članice (vidjeti okvir 7.).
	Okvir 7.
	Nedostatci u provjerama zemljišta kojim raspolaže poljoprivrednik
	U Slovačkoj je istragom OLAF-a zaključenom u prosincu 2020. utvrđeno da površine koje su neka poduzeća godinama prijavljivala nisu bila pokrivena valjanim ugovorima o zakupu. Nacionalne provjere pravne osnove na temelju koje su podnositelji zahtjeva prijavljivali zemljište bile su vrlo ograničene i obavljale su se samo u slučajevima u kojima su se zahtjevi preklapali.
	OLAF je ujedno utvrdio nedostatke u pogledu transparentnosti i pravne sigurnosti kad je riječ o postupcima provjere slovačkog nacionalnog tijela nadležnog za upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu i zemljištem bez poznatog privatnog vlasnika. Postavljena su i pitanja o tome provodi li se taj proces na učinkovit i nediskriminirajući način. 
	OLAF je zaključio da bi prekomjerna plaćanja mogla dosegnuti iznos veći od 1 milijun eura.
	53. Zakonodavstvom o ZPP-u ne definira se koncept „zemljišta koje je poljoprivredniku na raspolaganju” niti se od poljoprivrednika zahtijeva da prilikom podnošenja zahtjeva za potporu dostave dokaz o svojem pravu na uporabu zemljišta. Primjenjuju se nacionalna pravila koja se odnose na vlasništvo, zakupe ili druge oblike posjeda.
	54. Države članice moraju provoditi provjere svih zahtjeva kako bi spriječile i ispravile nepravilnosti te zajamčile povrat neopravdanih plaćanja i u tu svrhu, a posebno u slučaju sumnje, mogu od podnositelja zahtjeva zatražiti da dostavi dokaze o zakonitom raspolaganju zemljištem.
	55. Provjere zakonskog prava poljoprivrednika na uporabu zemljišta koje prijavljuje razlikuju se među državama članicama. Prema rezultatima ankete koju je Sud proveo prethodno navedeno u svim slučajevima provjerava osam agencija za plaćanja u dvjema državama članicama. Devet od 47 agencija za plaćanja koje su odgovorile na anketu koju je Sud proveo izjavile su da provjere obavljaju samo u slučajevima u kojima se zahtjevi preklapaju, dok ostale agencije za plaćanja obavljaju i ciljane provjere u drugim situacijama, primjerice: 
	— u slučajevima kada se zemljište prvi put prijavljuje ili kada je u vlasništvu javnog subjekta, 
	— u slučaju sumnji koje se mogu pojaviti tijekom administrativnih provjera ili terenskih posjeta. 
	56. U slučajevima u kojima zemljište prijavi više osoba, za što, kako tvrde, imaju pravnu osnovu, primjenjuje se načelo „ovlasti za donošenje odluka”, i to u smislu dobitaka i financijskih rizika koje poljoprivrednik snosi. Nedavnom presudom Suda Europske unije uvedena su određena pojašnjenja o predmetnim pitanjima, pri čemu je pozornost usmjerena na važnost toga da podnositelj zahtjeva zakonito raspolaže zemljištem. Sud je presudio da kada zemljište prijave vlasnik i treća strana koja se njime koristi bez pravne osnove, smatra se da tim zemljištem raspolaže vlasnik. 
	57. Komisija je u lipnju 2021. na temelju te presude izdala smjernice državama članicama. U skladu sa smjernicama korisnik zakonito raspolaže zemljištem ako je na zakonit način stekao pravo na uporabu toga zemljišta. U smjernicama se navodi i da države članice mogu osmisliti vlastite provjere, ali da se njima moraju na djelotvoran način sprječavati i ispravljati nepravilnosti te da ih se ne bi trebalo ograničavati na slučajeve dvostrukih zahtjeva.
	58. Počinitelji prijevare također mogu pokušati steći zemljište – na zakonit ili nezakonit način – isključivo u svrhu primanja izravnih plaćanja, a da pritom ne obavljaju nikakvu poljoprivrednu djelatnost. Rizik je veći za određene pašnjake i planinska područja u kojima je agencijama za plaćanja teže provjeriti obavlja li se ondje potrebna poljoprivredna djelatnost, kao što je ispaša (vidjeti okvir 8.). 
	Okvir 8.
	Privlačnost pašnjaka i planinskih područja za počinitelje prijevare
	OLAF je 2018. u Francuskoj otkrio zahtjeve koji se podnose već nekoliko godina za čestice u planinskim područjima koje nemaju nikakvu odgovarajuću infrastrukturu za poljoprivrednu djelatnost, kao što su vodoopskrba, obori ili objekti za hranjenje, ili koje su smještene na strmim terenima. 
	OLAF je otkrio i zahtjeve podnesene za nepostojeća stada. 
	Preporučio je povrat u iznosu od oko 536 000 eura.
	59. Svake godine tijekom rada na izjavi o jamstvu Sud otkrije određeni broj nepravilnosti koje mogu upućivati na prijevaru, no Sud ne može sa sigurnošću tvrditi da su se one doista dogodile. 
	60. U razdoblju 2018. – 2020. ukupna stopa pogreške koju je Sud prijavio za rashode u području „Prirodni resursi” smanjila se s 2,4 % na 2,0 % ukupnog isplaćenog iznosa. Otprilike 97 % rashoda u području „Prirodni resursi” otpalo je na ZPP. Tijekom tih godina Sud je obavio reviziju 698 plaćanja u okviru ZPP-a i utvrdio kvantificirane pogreške u 101 slučaju. U 17 od tih slučajeva Sud je sumnjao na povezanost pogrešaka s prijevarama. 
	61. Sud nema ovlasti istraživati prijevare te je 12 od tih 17 slučajeva proslijedio OLAF-u, dok su za ostalih pet slučajeva istrage ili postupci povrata sredstava već bili u tijeku ili su bili povezani s malim iznosom zbog kojega na temelju razmjernosti nisu ispunjavali OLAF-ove kriterije za pokretanje istrage.
	62. Sud očekuje da bi Komisija u borbi protiv prijevara trebala poduzeti odgovarajuće mjere kako bi stekla pregled nad prijevarama i rizicima od prijevara u rashodima u okviru ZPP-a i kako bi na njih na odgovarajući način odgovorila. 
	63. U okviru svoje strategije za borbu protiv prijevara GU AGRI poduzeo je mjere za jačanje svoje suradnje s OLAF-om (u pogledu prijavljivanja slučajeva OLAF-u i poduzimanja mjera u skladu s preporukama OLAF-a), pružanje osposobljavanja i smjernica svojem osoblju, pružanje smjernica državama članicama i podizanje razine osviještenosti o prijevarama unutar GU-a AGRI i izvan njega.
	64. Sud je ispitao je li Komisija:
	o provela sveobuhvatnu procjenu rizika od prijevara i pratila pojavu novih vrsta prijevara;
	o izdala odgovarajuće smjernice i podigla razinu osviještenosti država članica o utvrđenim rizicima od prijevara; 
	o na odgovarajući način pratila mjere država članica protiv prijevara;
	o promicala primjenu novih tehnologija za jačanje sustava kontrole.
	65. Jedan od strateških ciljeva utvrđenih u strategiji za borbu protiv prijevara GUa AGRI bio je „poboljšati procjenu rizika od prijevara”. GU AGRI izvijestio je o svojim analizama u uzastopnim inačicama svoje strategije za borbu protiv prijevara (vidjeti tablicu 2.). GU AGRI ocijenio je:
	o da su mjere ulaganja u ruralni razvoj i određene tržišne mjere (promidžbene aktivnosti i potpora organizacijama proizvođača) rizičnije, 
	o da su izravna plaćanja, ostala plaćanja po površini i plaćanja po životinjama manje podložna rizicima.
	Tablica 2. – Ishod procjena rizika od prijevara koje je proveo GU AGRI
	Strategija za borbu protiv prijevara
	Veći rizik od prijevara
	Manji rizik od prijevara
	Popis rizika od prijevara (uglavnom unutarnjih za glavne uprave i tijela država članica) bez daljnje analize
	1. inačica (2012.)
	• izravna plaćanja
	• mjere povezane s površinom u okviru ruralnog razvoja
	• mjere ulaganja u okviru ruralnog razvoja
	2. inačica (2014.)
	• određene tržišne mjere (izvozne subvencije, promidžbene aktivnosti, pomoć za najpotrebitije)
	• posebne tržišne mjere (promidžbene aktivnosti, potpora organizacijama proizvođača)
	• izravna plaćanja
	3. inačica (2016.)
	• većina tržišnih mjera (npr. izvozne subvencije, sektor pamuka)
	• mjere ulaganja u okviru ruralnog razvoja
	• izravna plaćanja
	• posebne tržišne mjere (promidžbene aktivnosti, potpora organizacijama proizvođača)
	• većina tržišnih mjera
	4. inačica (2020.)
	• mjere povezane s površinom i životinjama u okviru ruralnog razvoja
	• mjere ulaganja u okviru ruralnog razvoja
	Izvor: Sud, na temelju strategija GU-a AGRI za borbu protiv prijevara.
	66. GU AGRI se od 2014. obvezao pratiti nove vrste prijevara. Tijekom 2016. proveo je opsežnu analizu rizika od prijevara i obvezao se da će je svake godine ažurirati. GU AGRI smatra da od 2017. nije imao nikakvu potrebu ažurirati svoju analizu rizika jer se rizici nisu promijenili niti su se pojavili bilo kakvi novi obrasci prijevara. GU AGRI planira provesti novu analizu rizika od prijevara prije nego što novi ZPP stupi na snagu u siječnju 2023. 
	67. U razdoblju 2017. – 2019. OLAF je istražio slučajeve sustavnih zlouporaba u pogledu izravnih plaćanja u Italiji, Francuskoj i Slovačkoj (vidjeti okvir 6., okvir 7. i okvir 8.). GU AGRI nije proširio svoju procjenu rizika od prijevara kako bi njome obuhvatio jagmu za zemljištem jer je nije smatrao izravnom prijevarom protiv ZPP-a.
	68. U svojoj strategiji za borbu protiv prijevara iz 2020. GU AGRI opisao je jagmu za zemljištem kao nezakonito prisvajanje poljoprivrednog zemljišta za koje počinitelji prijevare potom na zakonit način podnose zahtjeve za izravna plaćanja. GU AGRI istaknuo je da su strategijom obuhvaćeni i reputacijski rizici bez izravnog učinka na financijske interese EU-a, koji mogu uključivati jagmu za zemljištem i druga neprimjerena ponašanja. U tom kontekstu GU AGRI procijenio je da te pojave nisu izazvane nedostatcima u zakonodavstvu o ZPP-u, nego su pitanje vladavine prava u predmetnim državama članicama.
	69. Kao što je Sud naveo u okviru 5., jagma za zemljištem može se povezati s nizom prijevarnih radnji kao što su krivotvorenje dokumenata, prisila, upotreba političkog utjecaja ili povlaštenih informacija, manipuliranje postupcima ili podmićivanje. U skladu sa smjernicama Komisije koje se temelje na nedavnoj sudskoj praksi (vidjeti odlomak 57.) korisnik zakonito raspolaže zemljištem ako je na zakonit način stekao pravo na njegovu uporabu. Slijedom toga, kada se u skladu s nacionalnim pravom utvrdi da je takvo pravo stečeno pribjegavanjem prijevarnim radnjama, smatra se da su povezana plaćanja nepravilna. U takvim slučajevima agencije za plaćanja mogu imati važnu ulogu na način da upotrijebe podatke koji su im na raspolaganju za utvrđivanje znakova upozorenja i na način da surađuju s tijelima za izvršavanje zakonodavstva koja provode istrage. 
	70. GU AGRI poduzeo je mjere usmjerene na podizanje razine osviještenosti država članica o pitanjima povezanima s prijevarama te im je dao smjernice i pokazatelje rizika od prijevara („znakove upozorenja”). Na slici 8. sažeto su prikazane te aktivnosti.
	Slika 8. – Mjere GU-a AGRI upućene državama članicama
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	Izvor: Sud, na temelju dokumentacije koju je dostavio GU AGRI.
	71. U odgovoru na pitanja Suda o smjernicama koje dobivaju od Komisije, agencije za plaćanja spomenule su inicijative GU-a AGRI, ali su upućivale i na druge izvore informacija:
	o smjernice Komisije za borbu protiv prijevara za europske strukturne i investicijske fondove;
	o informacije koje se razmjenjuju u okviru Savjetodavnog odbora za koordinaciju sprječavanja prijevara (COCOLAF) i Mreže GU-a AGRI za učenje;
	o „izvješća PIF” i druge smjernice OLAF-a. 
	72. Većina anketiranih agencija za plaćanja smatrala je da su smjernice Komisije korisne iako su dvije od njih napomenule da su neke analize (npr. u izvješćima PIF) zanimljive, ali preopćenite da bi bile korisne u njihovu svakodnevnom radu. Sedam agencija za plaćanja prepoznalo je važnost primjera slučajeva prijevara iznesenih tijekom seminara o borbi protiv prijevara. Dvije agencije za plaćanja smatrale su da bi smjernice trebalo dopuniti većim brojem praktičnih primjera.
	73. Na slici 9. prikazane su smjernice koje GU AGRI izdaje od 2012.
	Slika 9. – Kronološki prikaz smjernica koje je GU AGRI izdao državama članicama
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	Izvor: Sud, na temelju dokumentacije koju je dostavio GU AGRI.
	74. GU AGRI nakon 2013. nije izdavao nikakve smjernice o pokazateljima rizika od prijevara („znakovi upozorenja”) iako bi utvrđivanje dodatnih pokazatelja rizika od prijevara bilo korisno u usmjeravanju agencija za plaćanja u njihovu radu. Seminari najposvećeniji temi borbe protiv prijevara održani su u razdoblju 2013. – 2018. i ponovno su se počeli održavati 2021. Od 2020. države članice i GU AGRI redovito su raspravljali o mjerama protiv prijevara na svojim sastancima u okviru Mreže za učenje.
	75. Kako bi se uskladile s akreditacijskim kriterijima povezanima s prijevarama koji su utvrđeni u zakonodavstvu EU-a (vidjeti okvir 1.), Komisija (GU AGRI) je 2014. agencijama za plaćanja preporučila donošenje posebnih mjera (vidjeti okvir 9.).
	Okvir 9.
	Mjere protiv prijevara koje GU AGRI preporučuje agencijama za plaćanja
	1. korak: Sustavno utvrđivanje, rangiranje i evidentiranje rizika od prijevara kojima su izloženi rashodi u okviru ZPP-a kojima upravlja relevantna agencija za plaćanja (procjena rizika od prijevara)
	2. korak: Analiza postojećih administrativnih i kontrolnih postupaka kako bi se po mogućnosti poboljšalo sprječavanje i otkrivanje prijevara
	3. korak: Uvođenje evidencije za pokazatelje rizika od prijevara (znakovi upozorenja)
	4. korak: Donošenje jasnih internih pravila o postupanju u slučaju sumnje na prijevaru
	5. korak: Podizanje razine osviještenosti osoblja o prijevarama i njegovo informiranje o relevantnim internim pravilima
	76. Tijela za ovjeravanje u državama članicama svake godine preispituju usklađenost agencija za plaćanja s akreditacijskim kriterijima i njihove sustave unutarnje kontrole. Komisija smatra da bi tijela za ovjeravanje trebala procijeniti i provedbu preporučenih mjera protiv prijevara u državama članicama (vidjeti okvir 9.). Komisija pregledava godišnja izvješća tijela za ovjeravanje i provjerava mjere poduzete u pogledu utvrđenih nedostataka.
	77. Komisija je 2016. tijelima za ovjeravanje dostavila smjernice o akreditacijskim kriterijima, uključujući odjeljak o sprječavanju i otkrivanju prijevara, ali im nije izdala nikakve smjernice o provjerama koje su trebala provoditi.
	78. Sud je pregledao izvješća tijela za ovjeravanje za razdoblje 2018. – 2020. o pet agencija za plaćanja. Tri tijela za ovjeravanje izvijestila su o svojim provjerama i dala preporuke kada su utvrdila nedostatke, dok preostala dva tijela za ovjeravanje takve informacije nisu uključila u svoja izvješća. Komisija od tih dvaju tijela za ovjeravanje nije zahtijevala da dostave dodatne pojedinosti.
	79. Svojim nepotpunim pregledom i prijavama tijela za ovjeravanje mogu narušiti jamstvo kvalitete mjera protiv prijevara koje su uvedene u agencijama za plaćanja. Na sastanku s tijelima za ovjeravanje održanom u studenome 2021. Komisija je održala dodatne rasprave o njihovoj ulozi u tom pogledu.
	80. GU AGRI provodi provjere sukladnosti i akreditacijske provjere radi procjene sustava kontrole agencija za plaćanja i u te provjere mogu biti uključene mjere protiv prijevara. Kad su u pitanju akreditacijske provjere, Sud je pregledao akreditacijska izvješća GU-a AGRI za države članice koje je odabrao te je utvrdio sljedeće:
	o u slučaju Francuske nisu provedene nikakve nedavne akreditacijske provjere za tri odabrane agencija za plaćanja,
	o u slučaju Italije u odabranoj agenciji za plaćanja provedene su istrage 2015. i 2019., no one su bile usmjerene na upravljanje dugom, a ne na mjere protiv prijevara,
	o u slučaju Slovačke GU AGRI usmjerio se na mjere protiv prijevara (vidjeti sljedeći odlomak i okvir 10.).
	81. U posebnim slučajevima, kada Komisija sazna za moguću zlouporabu financijskih sredstava, relevantna agencija za plaćanja može biti podvrgnuta dubinskim provjerama (vidjeti sliku 10. i okvir 10.). 
	Slika 10. – Tijela koja istražuju navode o zlouporabi financijskih sredstava u Slovačkoj
	/
	Izvor: Sud.
	Okvir 10.
	Odgovor Komisije na navode o zlouporabi financijskih sredstava u okviru ZPP-a u Slovačkoj
	Komisija je 2016. saznala za navode o zlouporabi financijskih sredstava u okviru ZPP-a u Slovačkoj. Od 2016. navodi su dolazili iz različitih izvora: medija, zastupnika u Europskom parlamentu, pritužbi građana, Vrhovnog ureda za reviziju Slovačke Republike. OLAF i nacionalna tijela za izvršavanje zakonodavstva proveli su istrage.
	GU AGRI je 2018. postavio pitanje slovačkom nadležnom tijelu (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja) u vezi s navodima o sustavnim propustima u predmetnoj agenciji za plaćanja. Nakon nekoliko razmjena nadležno tijelo zatražilo je od tijela za ovjeravanje da se na te navode usredotoči u okviru svojih provjera u svrhu ovjeravanja za financijsku godinu 2018. Tijelo za ovjeravanje izvijestilo je da slovačka agencija za plaćanja ne ispunjava akreditacijske kriterije koji se odnose na praćenje rizika od prijevara. 
	U međuvremenu je GU AGRI proveo provjere sukladnosti u pogledu izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja te je od predmetne agencije za plaćanja zatražio da donese akcijske planove za otklanjanje utvrđenih nedostataka.
	Nakon kaznenih postupaka koji su se vodili protiv nekih zaposlenika predmetne agencije za plaćanja revizorsko društvo provelo je 2020. dodatne forenzičke postupke i otkrilo velike nedostatke u sustavima unutarnje kontrole za ruralni razvoj u toj agenciji za plaćanja. Tijelo za ovjeravanje izvijestilo je i o velikim nedostatcima u sustavima unutarnje kontrole za izravna plaćanja.
	GU AGRI uveo je kao mjeru predostrožnosti obustavu plaćanja za određene mjere ulaganja u ruralni razvoj i zatražio od slovačkog nadležnog tijela da akreditaciju predmetne agencije za plaćanja odredi uvjetnom do listopada 2021. U listopadu 2021. slovačko nadležno tijelo ukinulo je uvjetni status agencije za plaćanja iako je Komisija preporučila produljenje probnog razdoblja za četiri mjeseca.
	82. Komisija promiče primjenu novih tehnologija u provođenju administrativnih provjera u okviru sustava IAKS. Potaknula je i primjenu provjera praćenjem i alata Arachne.
	/
	83. Agencije za plaćanja mogu od 2018. obavljati provjere praćenjem. U sklopu tog pristupa upotrebljavaju se automatizirani procesi kako bi se provjerila usklađenost s pravilima u okviru ZPP-a za obilježja koja se mogu pratiti na temelju satelitskih podataka. Agencije za plaćanja dosad su uglavnom upotrebljavale provjere praćenjem kako bi procijenile zahtjeve za potporu po površini u okviru programa izravnog plaćanja.
	84. Agencije za plaćanja mogu usporediti satelitske podatke o vrstama usjeva i poljoprivrednoj djelatnosti s informacijama koje poljoprivrednici navode u svojim zahtjevima za potporu. U slučajevima u kojima se na temelju satelitskih podataka može provesti evaluacija svih kriterija prihvatljivosti određenog programa plaćanja, agencijama za plaćanja omogućuje se daljinsko praćenje svih prijavljenih čestica.
	85. Novim se pristupom agencijama za plaćanja omogućuje da poljoprivrednike upozore na moguću neusklađenost tijekom sezone uzgoja (na primjer, da je potrebno obaviti kosidbu do određenog datuma). Poljoprivrednicima se time pruža više mogućnosti za ispravljanje zahtjeva prije njihova zaključenja te se potiče usklađenost s pravilima programa.
	86. Provjerama praćenjem može se potencijalno smanjiti administrativno opterećenje i povećati isplativost. Budući da se njima redovito pružaju uvidi u poljoprivrednu djelatnost cijele populacije korisnika, provjere praćenjem mogu pomoći u utvrđivanju znakova upozorenja u slučajevima potencijalnih prijevara.
	/
	87. Komisija je od 2013. razvijala vlastiti informatički alat za utvrđivanje razine rizika Arachne kojim se države članice mogu koristiti besplatno i na dobrovoljnoj osnovi. Arachne obrađuje i analizira podatke koje države članice dostavljaju o korisnicima, izvođačima i drugim dionicima povezanima s određenim projektom te unakrsno provjerava podatke s informacijama iz vanjskih baza podataka o poduzećima i osobama koje su s tim poduzećima povezane. Na taj se način mogu utvrditi projekti, korisnici i izvođači za koje postoji rizik od prijevara. 
	88. Arachne je prvotno razvijen za rashodovno područje kohezije i proširen na ZPP u okviru pilot-projekta pokrenutog u veljači 2019. kojim su bili obuhvaćeni projekti ruralnog razvoja. 
	89. Zakonodavstvom kojim će se od 2023. uređivati ZPP od Komisije se zahtijeva da taj alat stavi na raspolaganje državama članicama za dobrovoljnu upotrebu. Komisija je dužna objaviti izvješće o procjeni 2025. Vijeće i Europski parlament zajedničkom su se izjavom obvezali ispitati prijedlog o obveznoj upotrebi tog alata na temelju izvješća Komisije o procjeni.
	90. Sud u svom tematskom izvješću o primjeni novih tehnologija snimanja u svrhe praćenja u okviru ZPP-a preporučuje Komisiji da promiče provjere praćenjem kao ključni sustav kontrole za ZPP u razdoblju nakon 2020. i Komisija se obvezala na pružanje potpore državama članicama u razvoju tog novog pristupa. 
	91. Krajem 2020., dvije godine od početka upotrebe alata, provjerama praćenjem obuhvaćeno je 5,7 % ukupne površine za koju se dodjeljuju izravna plaćanja. Prema procjenama Komisije provjerama praćenjem do kraja 2021. postignuta je obuhvaćenost od 13,1 %.
	92. U okviru novog ZPP-a automatizirana analiza s pomoću satelitskih podataka bit će obvezna u okviru „sustava za nadzor površina” u svim državama članicama za mjere koje se temelje na površini. Komisija očekuje da će se s pomoću tog zahtjeva povećati površina koja se nalazi pod satelitskim nadzorom.
	93. Dvije godine nakon pokretanja pilot-projekta Arachne za ZPP sedam od 76 agencija za plaćanja učitalo je podatke i u određenoj mjeri upotrijebilo taj alat, četiri su u fazi testiranja, a deset agencija pokrenulo je preliminarne rasprave u cilju njegove upotrebe. Budući da je Arachne alat za utvrđivanje razine rizika koji se temelji na rudarenju podataka, njegova korisnost ovisi o količini podataka koju nadležna tijela država članica učitaju, kao i o tome upotrebljava li se taj alat ili ne. 
	94. Umjetna inteligencija ima znatan potencijal za unaprjeđenje radnih alata jer se njome omogućuje otkrivanje obrazaca među milijardama podatkovnih stavki. S pomoću alata za rudarenje podataka sustavi praćenja mogu postati učinkovitiji i lakše otkrivati slučajeve prijevara i lošeg upravljanja javnim financijskim sredstvima. 
	Upotreba velike količine podataka za utvrđivanje stvarnih vlasnika
	95. Zahtjevi za javno objavljivanje i izvješćivanje ključni su za omogućivanje odgovornosti i nadzora radi sprječavanja korupcije i prijevara. 
	96. U svibnju 2021. Europski parlament objavio je studiju u kojoj su analizirani korisnici koji su 2018. i 2019. primali financijska sredstva u okviru ZPP-a i korisnici koji su u razdoblju 2014. – 2020. primali financijska sredstva iz kohezijskih fondova. Cilj studije bio je utvrditi skupinu najvećih korisnika. U studiji se razlikuju „izravni korisnici” – izravni primatelji financijskih sredstava EU-a – i „krajnji korisnici” (stvarni vlasnici), tj. pravne ili fizičke osobe koje izravno ili neizravno kontroliraju najveći udio relevantnog izravnog korisnika. U studiji su istaknute tehničke i pravne poteškoće pri stjecanju sveobuhvatnog pregleda krajnjih korisnika i iznosa financijskih sredstava EU-a koja se primaju.
	97. U izvješću se pokazalo da su javna tijela, društva s ograničenom odgovornošću i druge pravne osobe činili oko jedne desetine izravnih korisnika, ali da su u razdoblju 2018. – 2019. primili više od trećine financijskih sredstava u okviru ZPP-a. Kako bi se prevladali rascjepkanost i izazovi u utvrđivanju krajnjih korisnika financijskih sredstava EU-a, u izvješću se predlaže stvaranje zajedničke baze podataka EU-a koja bi uključivala sve projekte koji se financiraju iz ZPP-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova. U rujnu 2021. Europski parlament objavio je studiju o zahtjevima za jedinstvenu bazu podataka korisnika. 
	98. Zajedničkom bazom podataka korisnika iz EU-a prikupili bi se podatci o milijunima subjekata. Ta velika količina podataka omogućila bi utvrđivanje obrazaca u raspodjeli financijskih sredstava i doprinijela upozoravanju na moguće prijevare. 
	99. Kako je Komisija naglasila u svojem izvješću PIF za 2020., poboljšana transparentnost u pogledu korisnika (uključujući ugovaratelje, podugovaratelje i stvarne vlasnike) javnog financiranja (na razini EU-a i nacionalnoj razini) te učinkovitije prikupljanje i učinkovitija upotreba podataka, uz potpuno iskorištavanje mogućnosti koje nude međusobna računalna povezanost te alati za rudarenje podataka i utvrđivanje razine rizika, ključni su u borbi protiv prijevara.
	100. Uredbom o zajedničkim odredbama u području kohezije za razdoblje 2021. – 2027. od država članica zahtijeva se prikupljanje informacija o stvarnim vlasnicima primatelja financijskih sredstava EU-a. Novim zakonodavstvom o ZPP-u od država članica zahtijeva se prikupljanje informacija potrebnih za utvrđivanje korisnika, uključujući utvrđivanje skupine u kojoj ti korisnici sudjeluju, ali se u tom zakonodavstvu ne daju informacije o stvarnim vlasnicima. 
	Upotreba umjetne inteligencije u utvrđivanju rizika od prijevara
	101. Komisija preporučuje agencijama za plaćanja da uspostave evidenciju pokazatelja rizika od prijevara („znakovi upozorenja”). U odgovorima na anketu koju je Sud proveo agencije za plaćanja navele su neke primjere (slika 11.).
	Slika 11. – Primjeri znakova upozorenja koje su utvrdile agencije za plaćanja
	/
	Izvor: Analiza koju je Sud proveo na temelju ankete obavljene među agencijama za plaćanja.
	102. Neki znakovi upozorenja, posebno oni koji se odnose na izravna plaćanja, mogli bi se izravno unijeti u bazu podataka sustava IAKS. Na primjer, talijanska tijela planiraju u svoj sustav učitati pojedinosti o oduzetim česticama ili o česticama o kojima se vodi sudski postupak kako bi sustav u takvim slučajevima mogao izdati upozorenje.
	103. Tehnike strojnog učenja mogle bi se iskoristiti za daljnju automatizaciju provjera i podizanje znakova upozorenja. Agencija za plaćanja u Estoniji primjenjuje tehnike strojnog učenja na satelitske snimke kako bi spriječila i otkrila neusklađenosti sa zahtjevima za kosidbu. Agencija za plaćanja smatra da se navedenim sustavom povećava razina osviještenosti među korisnicima o tome da je njezinim aktivnostima praćenja obuhvaćeno 100 % čestica, što ima odvraćajući učinak i doprinosi sprječavanju nepravilnosti i prijevara. Druga agencija za plaćanja provodi sustav temeljen na algoritmu kojim se traže pokazatelji koji upućuju na čestice za koje postoji rizik od nepravilnih zahtjeva. Agencija za plaćanja zatim utvrđuje poduzeća sa znatnim brojem takvih čestica u slučajevima u kojima može postojati povećani rizik od nepravilnosti i prijevara.
	104. U Italiji se zajedničkom inicijativom nacionalne agencije za plaćanja i Ministarstva unutarnjih poslova nastoji uspostaviti model profiliranja kako bi se utvrdile općine u kojima vrlo vjerojatno postoje žarišna područja kriminala, u svrhe čega se koristi rudarenje podataka i tumačenja fotografija. Pregledom satelitskih snimaka dostupnih u sustavu LPIS u okviru projekata analiziraju se kvalitativne i kvantitativne varijacije teritorijalnih elemenata koji se potencijalno mogu pripisati kriminalnim aktivnostima, kao što su nezakonita odlagališta otpada, izljevi, sirotinjske četvrti, nezakoniti građevinski radovi i napuštene zgrade. U okviru projekata se usporedbom tih informacija s podatcima o općinama nastoje utvrditi situacije u kojima su se kriminalne aktivnosti dogodile ili bi se mogle dogoditi.
	105. Umjetna inteligencija ima velik potencijal, ali iziskuje velike količine podataka u pristupačnom formatu i uzajamnu povezanost baza podataka. U odgovoru na anketu koju je Sud proveo neke su agencije za plaćanja istaknule prepreke svojem pristupu podatcima, kao što su:
	o razmjena informacija među različitim akterima i bazama podataka može biti otežana pravnim zahtjevima u pogledu bankovne tajne ili zaštite podataka;
	o uzajamna povezanost baza podataka i automatizacija procesa i kontrola zahtijevaju posebne informatičke kapacitete i posebnu informatičku stručnost;
	o za razvoj neophodnih informatičkih kapaciteta potrebna su znatna financijska ulaganja, koja mogu biti nerazmjerna u odnosu na iznos financijskih sredstava koji se dodjeljuje nekim mjerama, malim državama članicama ili razini potencijalnih prijevara.
	Zaključci i preporuke
	106. Revizijom koju je obavio Sud je ispitao je li Komisija poduzela odgovarajuće mjere u vezi s prijevarama u rashodima u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Sud je procijenio obrasce prijevara u programima plaćanja u okviru ZPP-a. Ujedno je ispitao je li Komisija utvrdila rizike od prijevara koji utječu na rashode u okviru ZPP-a i je li na njih na odgovarajući način odgovorila.
	107. Sud je općenito utvrdio da je Komisija odgovorila na slučajeve prijevara u rashodima u okviru ZPP-a, ali da nije bila dovoljno proaktivna u suzbijanju učinka rizika od jagme za zemljištem na plaćanja u okviru ZPP-a, praćenju mjera država članica protiv prijevara i iskorištavanju potencijala novih tehnologija.
	108. U ovom izvješću Sud je iznio pregled rizika od prijevara koji utječu na ZPP. Sud je utvrdio rizike povezane sa slučajevima u kojima korisnici prikrivaju kršenja uvjeta prihvatljivosti (odlomci 31. – 38.), rizike povezane sa složenošću financiranih mjera (odlomci 39. – 41.) i nezakonitim oblicima jagme za zemljištem (odlomci 42. – 58.).
	109. Komisija je procijenila rizike od prijevara u rashodima u okviru ZPP-a i uvidjela da su mjere ulaganja u ruralni razvoj i određene tržišne mjere najugroženije (odlomak 65.). U godini 2016. provela je svoju najnoviju analizu rizika od prijevara u okviru ZPP-a i planira provesti novu analizu prije nego što novi ZPP stupi na snagu u siječnju 2023. (odlomak 66.).
	110. Komisija je državama članicama izdala smjernice o pitanjima povezanima s prijevarama (odlomak 70.) i većina agencija za plaćanja prepoznala je važnost tih smjernica (odlomak 72.). Na redovitim sastancima s državama članicama od 2020. raspravlja o mjerama protiv prijevara (odlomak 74.) te je 2021. izdala posebne smjernice o provjerama prijavljenog poljoprivrednog zemljišta koje agencije za plaćanja moraju na pravnoj osnovi provoditi (odlomak 57.). 
	111. Komisija svojim provjerama sukladnosti koje provodi nad agencijama za plaćanja može obuhvatiti mjere protiv prijevara (odlomak 80.). Oslanja se na godišnje preglede koje provode tijela za ovjeravanje kako bi pratila usklađenost agencija za plaćanja s njihovim akreditacijskim kriterijima, uključujući mjere protiv prijevara (odlomak 76.). Komisija je 2016. tijelima za ovjeravanje izdala smjernice o akreditacijskim kriterijima, ali nije izdala nikakve smjernice o provjerama koje su tijela za ovjeravanje trebala provoditi u vezi s prijevarama (odlomak 77.). U izvješćima nekih tijela za ovjeravanje obavljen je tek mali broj analiza mjera agencija za plaćanja protiv prijevara, ali Komisija u tim slučajevima od tijela za ovjeravanje nije zahtijevala dostavljanje dodatnih pojedinosti (odlomak 78.). 
	112. Komisija promiče primjenu novih tehnologija za automatizaciju provjera, kao što je slučaj s provjerama praćenjem koje se temelje na satelitskim snimkama (odlomci 83. – 86.) te je razvila vlastiti alat za utvrđivanje razine rizika Arachne kako bi državama članicama pružila potporu u sprječavanju prijevara (odlomci 87. – 89.). Države članice spore su u primjeni tih tehnologija (odlomci 91. i 93.). Umjetna inteligencija i velika količina podataka imaju potencijal u borbi protiv prijevara (odlomci 94. – 104.), ali se države članice suočavaju s izazovima u iskorištavanju tih mogućnosti (odlomak 105.) te je Komisija počela promicati te tehnologije.
	1. preporuka – Potrebno je steći i podijeliti dublji uvid u rizike od prijevara i mjere u području rashoda u okviru ZPP-a 
	Komisija bi trebala:
	(a) ažurirati smjernice za tijela za ovjeravanje kako bi se pojasnila njihova uloga u procjeni mjera agencija za plaćanja protiv prijevara te provjeriti na koji način tijela za ovjeravanje te smjernice slijede;
	(b) preispitati kako agencije za plaćanja provode smjernice kad je u pitanju provjera toga da podnositelji zahtjeva na zakonit način raspolažu zemljištem i širiti najbolje prakse za otklanjanje rizika od jagme za zemljištem;
	(c) na temelju točaka (a) i (b) ažurirati svoju procjenu razmjera u kojem su različiti programi potrošnje izloženi rizicima od prijevara i razmjera u kojem se mjerama protiv prijevara koje se provode na razini država članica ti rizici mogu otkriti, spriječiti i otkloniti te poduzeti potrebne mjere za ublažavanje najvećih rizika od prijevara.
	Ciljni rok provedbe: 2023.
	2. preporuka – Potrebno je promicati primjenu novih tehnologija u sprječavanju i otkrivanju prijevara u rashodima u okviru ZPP-a
	Komisija bi trebala:
	(a) podupirati agencije za plaćanja u njihovoj primjeni „provjera praćenjem” i budućeg „sustava za nadzor površina” utvrđivanjem uskih grla u primjeni novih tehnologija i razmjenom najboljih praksi i tehničkih rješenja za uklanjanje tih uskih grla;
	(b) promicati primjenu alata za otkrivanje prijevara, kao što je Arachne, među agencijama za plaćanja kako bi se povećao broj država članica koje se njima koriste;
	(c) razmjenjivati s državama članicama najbolje prakse u području primjene umjetne inteligencije i strojnog učenja za utvrđivanje obrazaca koji upućuju na prijevare.
	Ciljni rok provedbe: 2024.
	Ovo je izvješće usvojilo I. revizijsko vijeće, kojim predsjeda članica Revizorskog suda Joëlle Elvinger, u Luxembourgu 4. svibnja 2022.
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	Skraćeni nazivi
	COCOLAF: Savjetodavni odbor za koordinaciju sprječavanja prijevara 
	COSO: Odbor sponzorskih organizacija Povjerenstva Treadway
	EPPO: Ured europskog javnog tužitelja 
	GSAA: zahtjev za geoprostornu potporu 
	GU AGRI: Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj
	IAKS: integrirani administrativni i kontrolni sustav
	LPIS: sustav za identifikaciju zemljišnih čestica
	MSP-ovi: mala i srednja poduzeća 
	OLAF: Europski ured za borbu protiv prijevara 
	PDV: porez na dodanu vrijednost 
	PIF: zaštita financijskih interesa Europske unije, od francuske fraze “protection des intérêts financiers” 
	ZPP: zajednička poljoprivredna politika
	Pojmovnik
	Agencija za plaćanja: tijelo koje je određena država članica akreditirala za upravljanje rashodima EU-a u području poljoprivrede i njihovu kontrolu.
	Akcijski plan: dokument kojim se utvrđuju koraci koje treba poduzeti za postizanje određenog cilja.
	Baza podataka Arachne: alat za rudarenje podataka koji je Komisija razvila u svrhu pružanja potpore upravljačkim tijelima i agencijama za plaćanja u upravljanju ESI fondovima i njihovoj kontroli.
	Digitalizacija: prelazak na uključivanje i primjenu digitalne tehnologije i digitaliziranih informacija kako bi postupci i zadatci postali jednostavniji, brži, učinkovitiji i/ili ekonomičniji.
	Integrirani administrativni i kontrolni sustav: mehanizam EU-a kojim se države članice služe za upravljanje plaćanjima poljoprivrednicima u okviru zajedničke poljoprivredne politike i provjeru tih plaćanja.
	Izjava o jamstvu: izjava koja se objavljuje u godišnjem izvješću Suda i koja sadržava revizorsko mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije EU-a te o pravilnosti povezanih transakcija.
	Izravna plaćanja: plaćanja za potporu, uglavnom potporu po površini, koja se izvršavaju izravno poljoprivrednicima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi.
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