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Ændringsforslag 780
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Betragtning 70c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70c) Domstolen bestrider ikke i sin dom 
det legitime i målet om at styrke den 
offentlige kontrol med, hvordan penge fra 
EGFL og ELFUL bruges. Dette mål bør 
analyseres i lyset af den nye finansielle 
forvaltnings- og kontrolramme, der skal 
anvendes fra 1. januar 2014. Inden for 
rammerne heraf kan de nationale 
administrationers kontroller ikke blive 
udtømmende, og det er især for næsten 
alle ordningers vedkommende kun en 
begrænset del af befolkningen, der kan 
kontrolleres på stedet. En større 
minimumskontrolprocent end de 
niveauer, der anvendes for øjeblikket, ville 
i den nuværende kontekstforbindelse 
betyde ekstra finansielle og administrative 
byrder for de nationale administrationer 
og ville ikke være omkostningseffektiv. 
Desuden er det fastsat i det nye system, at 
medlemsstaterne under visse betingelser 
kan mindske antallet af kontroller på 
stedet. Herover står, at offentliggørelsen 
af navne på modtagere af 
landbrugsmidler styrker den offentlige 
kontrol med brugen af disse midler og 
derfor er et nyttigt supplement til den 
eksisterende forvaltnings- og 
kontrolramme, som er nødvendigt for at 
sikre en passende beskyttelse af Unionens 
finansielle interesser. De nationale 
myndigheder bør, når de anvender de nye 
regler, der skal forenkle den 
administrative procedure for 
gennemførelse af EU-midler og mindske 
de administrative omkostninger, kunne 
have tillid til den offentlige kontrol, 
navnlig da den virker forebyggende og 

(70c) Domstolen bestrider ikke i sin dom 
det legitime i målet om at styrke den 
offentlige kontrol med, hvordan penge fra 
EGFL og ELFUL bruges. 
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afskrækkende over for svig og anden 
misbrug af offentlige midler ved at få de 
enkelte modtagere til at afholde sig fra 
lovstridig adfærd.

Or. en

Begrundelse

Offentlig kontrol kan ikke erstatte det arbejde, som skal udføres af de kompetente 
myndigheder.

Ændringsforslag 781
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Betragtning 70d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70d) Målet for den offentlige kontrol med 
brugen af penge fra EGFL og ELFUL med 
offentliggørelsen af modtagere kan kun 
nås, når det sikres, at visse oplysninger 
kommer til offentlighedens kendskab. 
Disse oplysninger bør omfatte data om 
modtagerens identitet, det tildelte beløb og 
de fonde, som beløbet er udbetalt fra, 
formålet med og arten af den pågældende 
foranstaltning. Offentliggørelsen af disse 
oplysninger bør foregå på en sådan måde, 
at det griber mindst muligt ind i
modtagernes ret til respekt for privatliv 
generelt og til beskyttelse af deres 
personoplysninger specielt, hvilket er 
rettigheder, som fremgår af artikel 7 og 8 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

(70d) Målet for den offentlige kontrol med 
brugen af penge fra EGFL og ELFUL med 
offentliggørelsen af modtagere kan kun 
nås, når det sikres, at visse oplysninger 
bringes til offentlighedens kendskab. Disse 
oplysninger bør omfatte data om det 
tildelte beløb under hver fond, som 
beløbet er udbetalt fra, formålet med og 
arten af den pågældende foranstaltning. 
For at give et præcist billede af den 
territoriale fordeling af den fælles 
landbrugspolitiks støtte bør der også 
forelægges oplysninger om placeringen af 
de bedrifter, som disse foranstaltninger 
vedrører. For at sikre modtagernes ret til 
respekt for privatliv generelt og til 
beskyttelse af deres personoplysninger 
specielt, hvilket er rettigheder, som 
fremgår af artikel 7 og 8 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder bør modtagernes navne ikke 
offentliggøres, og modtagerne bør 
identificeres ved hjælp af en kode.

Or. en
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Begrundelse

For at give et præcist billede af den territoriale fordeling af den fælles landbrugspolitiks 
støtte bør der forelægges oplysninger om bedrifternes placering. Navnene bør ikke 
offentliggøres for ikke at bringe privatlivet og sikkerheden for modtagerne i fare.

Ændringsforslag 782
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Betragtning 70e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70e) Offentliggørelse af detaljer om den 
foranstaltning, der giver landbrugeren ret 
til at modtage støtte, arten af og formålet 
med støtten vil give offentligheden en 
konkret viden om den støttede aktivitet og 
det formål, som støtten blev givet til. Det 
vil bidrage til den offentlige kontrols 
forebyggende og afskrækkende virkning 
og til beskyttelse af de finansielle 
interesser.

(70e) Offentliggørelse af detaljer om den 
foranstaltning, der giver landbrugeren ret 
til at modtage støtte, herunder arten af og 
formålet med støtten og den region, hvori 
foranstaltningen anvendes, vil give 
offentligheden viden om den støttede 
aktivitet og det formål, som støtten blev 
givet til. Det vil bidrage til en øget 
opmærksomhed om levering af "offentlige
goder", som kommer fra landbrug, og det 
vil kunne gøre statsstøtte til 
landbrugssektoren mere legitim.

Or. en

Ændringsforslag 783
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Betragtning 70f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70f) For at opnå en balance mellem dels 
det tilstræbte mål med den offentlige 
kontrol med brugen af penge fra EGFL 
og ELFUL og dels modtagernes ret til 
respekt for privatliv generelt og til 
beskyttelse af deres personoplysninger bør 

udgår 



PE497.977v01-00 6/10 AM\916137DA.doc

DA

der tages hensyn til omfanget af støtten. 
Af den indgående analyse og høringen af 
interessenterne fremgik det, at for at en 
sådan offentliggørelse kunne opnå større 
virkning og for at begrænse indgriben i 
modtagernes rettigheder, burde der 
fastlægges en tærskelværdi for det 
modtagne støttebeløb, under hvilken 
navnet på modtageren ikke skulle 
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt med en tærskelværdi, hvis hver modtager identificeres ved hjælp af en 
kode.

Ændringsforslag 784
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Betragtning 70g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70g) Tærskelværdien bør afspejle og 
være baseret på niveauet i de 
støtteordninger, der findes inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik. 
Da strukturerne i medlemsstaternes 
landbrugsvirksomheder varierer 
betydeligt og kan afvige markant fra den 
gennemsnitlige gårdstruktur i Unionen 
bør det være tilladt at anvende forskellige 
minimumstærskelværdier, som afspejler 
den særlige situation i medlemsstaterne. I 
forordning xxx/xxx [DP] er der fastsat en 
enkelt, specifik ordning for små landbrug.
I artikel 49 i samme forordning er der 
fastlagt kriterier for beregning af 
støttebeløbet. For at sikre konsistens bør 
disse kriterier også anvendes til at 
fastsætte specifikke tærskelværdier for 
hver medlemsstat for offentliggørelsen af 
navnet på en modtager. Under denne 

udgår
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specifikke tærskelværdi bør 
offentliggørelsen med undtagelse af 
navnet indeholde alle de oplysninger, der 
er relevante for, at skatteyderne kan få et 
nøjagtigt billede af den fælles 
landbrugspolitik.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt med en tærskelværdi, hvis hver modtager identificeres ved hjælp af en 
kode.

Ændringsforslag 785
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der hvert 
år foretages en efterfølgende 
offentliggørelse af modtagerne af EGFL og 
ELFUL. Offentliggørelsen skal indeholde:

1. Medlemsstaterne sørger for, at der hvert 
år foretages en efterfølgende 
offentliggørelse af beløbene, der er betalt 
til modtagerne af EGFL og ELFUL. 
Offentliggørelsen skal indeholde:

Or. en

Begrundelse

Navne bør ikke offentliggøres for ikke at bringe privatlivet og sikkerheden for modtagerne i 
fare.

Ændringsforslag 786
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 110 a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med forbehold af artikel 110b, stk. 1, i 
denne forordning navnet på modtageren, 

a) hver modtager identificeres ved hjælp 
af en kode, hvis form skal besluttes af 
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som følger: medlemsstaterne
i) fornavn og efternavn, når modtageren 
er en fysisk person
ii) det fulde navn, der er registreret, når 
modtageren har status som selvstændig 
juridisk person i henhold til lovgivningen 
i den berørte medlemsstat
iii) det fulde navn på den registrerede 
eller på anden måde officielt anerkendte 
sammenslutning, når modtageren er en 
sammenslutning uden egen status som 
juridisk person

Or. en

Begrundelse

Navne bør ikke offentliggøres for ikke at bringe privatlivet og sikkerheden for modtagerne i 
fare.

Ændringsforslag 787
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 110 a – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) art og beskrivelse af de foranstaltninger, 
som er finansieret af EGFL og ELFUL, og
hvorunder den i litra c) omhandlede 
betaling er tildelt

d) art og beskrivelse af de foranstaltninger, 
som er finansieret af EGFL og ELFUL, 
hvorunder den i litra c) omhandlede 
betaling er tildelt, såvel som de af 
regioner, hvori de bedrifter, som disse 
foranstaltninger vedrører, findes.

Or. en

Begrundelse

Den kommune, hvor modtageren har hjemsted eller er registreret, kan ligge langt væk fra 
bedrifterne, som foranstaltningerne vedrører. For at give et præcist billede af den territoriale 
fordeling af den fælles landbrugspolitiks støtte bør der også forelægges oplysninger om 
bedrifternes placering.
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Ændringsforslag 788
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 110 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 110 b
Tærskelværdi

udgår

Hvis det støttebeløb, som en modtager har 
fået i et givet år, er lig med eller mindre 
end det beløb, som er fastsat af en 
medlemsstat i henholdt til artikel 49 i 
forordning (EU) nr. DP/xxx, offentliggør 
den pågældende medlemsstat ikke navnet 
på denne modtager, som det ellers er 
fastsat i artikel 110a, stk. 1, første afsnit, 
litra a), i nærværende forordning.
De beløb, som fastsættes af en 
medlemsstat i henhold til artikel 49 i 
forordning (EU) nr. DP/xxx, og som 
meddeles Kommissionen i medfør af 
denne forordning, gøres tilgængelige for 
Kommissionen efter de regler, som er 
vedtaget i henhold til artikel 110d.
Hvis stk. 1 i nærværende artikel finder 
anvendelse, offentliggør medlemsstaterne 
de oplysninger, der er omhandlet i artikel 
110a, stk. 1, første afsnit, litra b), c) og d), 
og modtageren angives ved en kode. 
Medlemsstaterne beslutter, hvilken form 
denne kode skal have.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget til artikel 110a, stk. 1, litra a).

Ændringsforslag 789
Giovanni La Via

Forslag til forordning
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Artikel 110 d – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 111 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende definition af de
regioner, der er omhandlet i artikel 110a, 
stk. 1, litra d).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer ændringsforslaget til artikel 110a, stk. 1, litra a).


