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Prijedlog uredbe
Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

8 Agencije za plaćanja i 
koordinacijska tijela

8 Agencije za plaćanja

1. 1.

Agencije za plaćanja su odjeli ili tijela 
država članica odgovorni za upravljanje i 
kontrolu rashoda iz članka 5. stavka 2. i 
članka 6.

Agencije za plaćanja su odjeli ili tijela 
država članica i prema potrebi regija 
odgovorni za upravljanje i kontrolu 
rashoda iz članka 5. stavka 2. i članka 6.

Uz izuzetak plaćanja, provođenje ovih 
zadaća moguće je delegirati.

Uz izuzetak plaćanja, provođenje ovih 
zadaća moguće je delegirati.

2. 2.

Države članice akreditiraju kao agencije za 
plaćanja odjele ili tijela koji imaju upravnu 
organizaciju i sustav unutarnje kontrole 
koji osiguravaju dostatno jamstvo da su 
plaćanja zakonita i redovita i da se 
ispravno obračunavaju. U tu svrhu agencije 
za plaćanja moraju zadovoljavati 
minimalne uvjete za akreditaciju s obzirom 
na unutarnje okruženje, kontrolne 
aktivnosti, informiranje i komuniciranje te 
praćenje koje propisuje Komisija u skladu 
s člankom 10. stavkom 1. točkom (a).

Države članice akreditiraju kao agencije za 
plaćanja odjele ili tijela koji imaju upravnu 
organizaciju i sustav unutarnje kontrole 
koji osiguravaju dostatno jamstvo da su 
plaćanja zakonita i redovita i da se 
ispravno obračunavaju. U tu svrhu agencije 
za plaćanja moraju zadovoljavati 
minimalne uvjete za akreditaciju s obzirom 
na unutarnje okruženje, kontrolne 
aktivnosti, informiranje i komuniciranje te 
praćenje koje propisuje Komisija u skladu 
s člankom 12.a stavkom 1. točkom (a).

Svaka država članica ograničava broj 
akreditiranih agencija za plaćanja kako 
slijedi:

Svaka država članica, vodeći računa o 
svojim ustavnim odredbama, ograničava 
broj akreditiranih agencija za plaćanja kako 
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slijedi:

(a) na jednu agenciju na nacionalnoj 
razini ili, ako je to primjenjivo, na jednu po 
regiji i

(a) na jednu agenciju na nacionalnoj 
razini ili, ako je to primjenjivo, na jednu po 
regiji i

(b) na jednu agenciju za upravljanje 
rashodima EFJP-a i EPFRR-a.

(b) na jednu agenciju za upravljanje 
rashodima EFJP-a i EPFRR-a, ako postoji 
samo jedna agencija na nacionalnoj 
razini.

Međutim, ako su agencije za plaćanja 
uspostavljene na regionalnoj razini, države 
članice akreditiraju agenciju za plaćanja na 
nacionalnoj razini za programe potpore 
kojima se zbog njihove naravi mora 
upravljati na nacionalnoj razini ili 
dodjeljuju upravljanje tim programima 
svojim regionalnim agencijama za 
plaćanja.

Međutim, ako su agencije za plaćanja 
uspostavljene na regionalnoj razini, države 
članice akreditiraju agenciju za plaćanja na 
nacionalnoj razini za programe potpore 
kojima se zbog njihove naravi mora 
upravljati na nacionalnoj razini ili 
dodjeljuju upravljanje tim programima 
svojim regionalnim agencijama za 
plaćanja.

Akreditacija agencija za plaćanja za 
razdoblje od 2014. do 2020. prenosi se u 
programsko razdoblje od 2021. do 2027. 
godine, pod uvjetom da su te agencije 
obavijestile nadležno tijelo da ispunjavaju 
uvjete za akreditaciju i osim ako se 
preispitivanjem provedenim u skladu s 
člankom 7.a stavkom 2. točkom (a) dokaže 
suprotno.

Agencijama za plaćanja koje nisu 
upravljale rashodima EFJP-a i EPFRR-a 
najmanje tri godine povlači se akreditacija.

Agencijama za plaćanja koje nisu 
upravljale rashodima EFJP-a i EPFRR-a 
najmanje tri godine povlači se akreditacija.

Države članice ne imenuju nove agencije 
za plaćanja nakon datuma stupanja na 
snagu ove Uredbe.

Države članice mogu imenovati dodatne 
agencije za plaćanja nakon … [datuma 
stupanja na snagu ove Uredbe], pod 
sljedećim uvjetima:
(a) broj akreditiranih agencija za plaćanja 
ne povećava se u odnosu na stanje na dan 
31. prosinca 2019.; i
(b) nove agencije za plaćanja imenuju se 
na temelju upravne reorganizacije u 
dotičnoj državi članici.

3. 3.

Za potrebe članka 63. stavka 5. i 6. 
Uredbe (EU, Euratom) 2018/... [nova 
Financijska uredba] („Financijska 
uredba”), odgovorna osoba u akreditiranoj 

Za potrebe članka 63. stavka 5. i 6. 
Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 [nova 
Financijska uredba] („Financijska 
uredba”), odgovorna osoba u akreditiranoj 
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agenciji za plaćanja dužna je do 15. veljače 
godine koja slijedi nakon te financijske 
godine sastaviti i Komisiji podnijeti:

agenciji za plaćanja dužna je do 15. veljače 
godine koja slijedi nakon te financijske 
godine sastaviti i Komisiji podnijeti:

(a) godišnje financijske izvještaje za 
rashode ostvarene provedbom zadataka 
povjerenih njihovoj akreditiranoj agenciji 
za plaćanja, kako je predviđeno 
člankom 63. stavkom 5. točkom (a) 
Financijske uredbe, uz potrebne podatke 
koji se odnose na njihovo poravnanje u 
skladu s člankom 51.;

(a) godišnje financijske izvještaje za 
rashode ostvarene provedbom zadataka 
povjerenih njihovoj akreditiranoj agenciji 
za plaćanja, kako je predviđeno 
člankom 63. stavkom 5. točkom (a) 
Financijske uredbe, uz potrebne podatke 
koji se odnose na njihovo poravnanje u 
skladu s člankom 51.;

(b) godišnje izvješće o uspješnosti iz 
članka 52. stavka 1. koje pokazuje da su 
rashodi nastali u skladu s člankom 35.;

(b) godišnji sažetak konačnih izvješća 
o reviziji i provedenih kontrola, 
uključujući njihove rezultate i analizu 
naravi i opsega pogrešaka i nedostataka 
utvrđenih u sustavima na temelju revizije 
i kontrola, kao i korektivnom djelovanju 
poduzetom ili planiranom kako je 
predviđeno u članku 63. stavku 5. točki 
(b) Financijske uredbe.

(c) izjavu o upravljanju, kako je 
predviđeno člankom 63. stavkom 6. 
Financijske uredbe, kad je riječ o:

(c) izjavu o upravljanju, kako je 
predviđeno člankom 63. stavkom 6. 
Financijske uredbe, kad je riječ o:

i. pitanju jesu li informacije na 
odgovarajući način prikazane, potpune i 
točne, kako je predviđeno u članku 63. 
stavku 6. točki (a) Financijske uredbe,

i. pitanju jesu li informacije na 
odgovarajući način prikazane, potpune i 
točne, kako je predviđeno u članku 63. 
stavku 6. točki (a) Financijske uredbe,

ii. pravilnom funkcioniranju 
uspostavljenih sustava upravljanja koji 
pružaju potrebna jamstva ostvarenja iz 
godišnjeg izvješća o uspješnosti kako je 
predviđeno u članku 63. stavku 6. točkama 
(b) i (c) Financijske uredbe,

ii. pravilnom funkcioniranju 
uspostavljenih sustava unutarnje kontrole 
u skladu s osnovnim zahtjevima Unije 
kojima se, kako je predviđeno u članku 63. 
stavku 6. točkama (b) i (c) Financijske 
uredbe, pružaju potrebna jamstva da su 
rashodi ostvareni u skladu s člankom 35. 
ove Uredbe,

iii. analizi naravi i opsega pogrešaka i 
nedostataka revizijom i kontrolama 
utvrđenih u sustavima, kao i korektivnom 
djelovanju poduzetom ili planiranom kako 
je predviđeno u članku 63. stavku 5. točki 
(b) Financijske uredbe.
Krajnji rok od 15. veljače iz prvog 
podstavka Komisija može u iznimnim 
slučajevima produljiti do 1. ožujka na 
zahtjev predmetne države članice, kako je 
predviđeno u članku 63. stavku 7. drugom 

Krajnji rok od 15. veljače iz prvog 
podstavka Komisija može u iznimnim 
slučajevima produljiti do 1. ožujka na 
zahtjev predmetne države članice, kako je 
predviđeno u članku 63. stavku 7. drugom 
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podstavku Financijske uredbe. podstavku Financijske uredbe.

3.a. Za potrebe godišnjeg praćenja 
uspješnosti iz članka 38.a i višegodišnjeg 
pregleda uspješnosti iz članka 121. 
Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškim 
planovima u okviru ZPP-a], odgovorna 
osoba u akreditiranoj agenciji za plaćanja 
dužna je do 15. veljače godine koja slijedi 
nakon te financijske godine sastaviti i 
Komisiji podnijeti izvješće o uspješnosti.
Izvješće o uspješnosti trebalo bi odražavati 
provedene operacije i ostvareni napredak 
u postizanju ciljeva utvrđenih u 
nacionalnom strateškom planu u okviru 
ZPP-a te bi trebalo sadržavati informacije 
o ostvarenim ostvarenjima i realiziranim 
rashodima svake godine, informacije o 
ostvarenim rezultatima i udaljenosti od 
odgovarajućih ciljnih vrijednosti svake 
dvije godine te, ako je izvedivo, 
izvješćivanje o učincima s pomoću 
podataka iz članka 129. Uredbe (EU).../... 
[Uredba o strateškim planovima u okviru 
ZPP-a].
Izvješće o uspješnosti podnosi se Komisiji 
prvi put ... [dvije godine nakon datuma 
početka primjene ove Uredbe], a zatim 
svake sljedeće godine do uključujući 
2030. Prvim izvješćem o uspješnosti 
obuhvaćaju se prve dvije financijske 
godine nakon … [godina početka 
primjene ove Uredbe]. Za ta izravna 
plaćanja iz poglavlja II. glave III. Uredbe 
(EU)… /… [Uredba o strateškim 
planovima u okviru ZPP-a] izvješćem o 
uspješnosti obuhvaća se samo financijska 
godina … [jednu godinu nakon početka 
primjene ove Uredbe].

4. Ako je akreditirano više agencija za 
plaćanja, države članice imenuju javno 
koordinacijsko tijelo kojemu povjeravaju 
sljedeće zadaće:
(a) prikupljanje podataka koji se 
dostavljaju Komisiji i slanje tih podataka 
Komisiji;
(b) dostava godišnjeg izvješća o 
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uspješnosti iz članka 52. stavka 1.;
(c) poduzimanje ili koordiniranje 
mjera u cilju uklanjanja svih nedostataka 
opće naravi i obavješćivanje Komisije o 
svim daljnjim mjerama;
(d) poticanje i osiguranje usklađene 
primjene pravila Unije. U pogledu obrade 
financijskih podataka iz prvog podstavka 
točke (a), koordinacijsko je tijelo podložno 
posebnoj akreditaciji država članica.
Godišnje izvješće o uspješnosti koje 
podnosi koordinacijsko tijelo obuhvaćeno 
je područjem primjene mišljenja iz 
članka 11. stavka 1. i pri njegovu se 
slanju prilaže izjava o upravljanju koja 
obuhvaća ukupnost tog izvješća.
5. Ako akreditirana agencija za 
plaćanja ne ispunjava ili više ne ispunjava 
jedan ili više uvjeta za akreditaciju iz 
stavka 2., država članica, postupajući na 
vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije, 
oduzima tu akreditaciju osim ako agencija 
za plaćanja provede potrebne promjene u 
razdoblju koje određuje nadležno tijelo 
prema ozbiljnosti problema.

5. Ako akreditirana agencija za 
plaćanja ne ispunjava ili više ne ispunjava 
jedan ili više uvjeta za akreditaciju iz 
stavka 2., država članica, postupajući na 
vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije, 
oduzima tu akreditaciju osim ako agencija 
za plaćanja provede potrebne promjene u 
razdoblju koje određuje nadležno tijelo 
prema ozbiljnosti problema.

6. 6.

Agencije za plaćanja upravljaju i 
osiguravaju kontrolu nad operacijama 
povezanima s javnom intervencijom za 
koju su odgovorne i zadržavaju ukupnu 
odgovornost u tom području.

Agencije za plaćanja upravljaju i 
osiguravaju kontrolu nad operacijama 
povezanima s javnom intervencijom za 
koju su odgovorne i zadržavaju ukupnu 
odgovornost u tom području.

Ako se potpora pruža financijskim 
instrumentom koji provodi EIB ili druga 
međunarodna financijska institucija u kojoj 
je država članica dioničar, agencija za 
plaćanja oslanja se na ono izvješće o 
kontroli kojim se podržavaju zahtjevi za 
plaćanje koje podnesu EIB ili druga 
međunarodna financijska institucija.

Ako se potpora pruža financijskim 
instrumentom koji provodi EIB ili druga 
međunarodna financijska institucija u kojoj 
je država članica dioničar, agencija za 
plaćanja oslanja se na ono izvješće o 
kontroli kojim se podržavaju zahtjevi za 
plaćanje koje podnesu EIB ili druga 
međunarodna financijska institucija.

Or. en
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