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Amendement 780
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Overweging 70 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70 quater) In zijn arrest heeft het Hof de 
legitimiteit van de doelstelling om de 
publieke controle op de besteding van de 
gelden uit het ELGF en het ELFPO te 
versterken, op zich niet bestreden. Deze 
doelstelling moet worden geanalyseerd in 
het licht van het nieuwe financiële 
beheers- en controlekader dat met ingang 
van 1 januari 2014 wordt toegepast. In dat 
kader kunnen de controles door de 
nationale overheden niet alomvattend zijn 
en met name controles ter plaatse zijn bij 
vrijwel alle regelingen slechts voor een 
beperkt deel van de populatie mogelijk. 
Als de minimumpercentages te verrichten 
controles worden opgetrokken tot niveaus 
die hoger liggen dan die welke thans 
gelden, zouden de nationale overheden in 
de huidige context in financieel en 
administratief opzicht zwaarder worden 
belast zonder dat dit kosteneffectief zou 
zijn. Bovendien is in het nieuwe kader 
bepaald dat de lidstaten het aantal 
controles ter plaatse onder bepaalde 
voorwaarden juist mogen verlagen. In het 
licht daarvan zou de bekendmaking van 
de naam van de begunstigden van de 
landbouwfondsen tot een versterking van 
de publieke controle op de besteding van 
deze financiële middelen leiden en er dus 
sprake zijn van een nuttige aanvulling op 
het bestaande beheers- en controlekader 
die nodig is om het financiële belang van 
de Unie voldoende te beschermen. De 
nationale instanties moeten bij de 
toepassing van de nieuwe regelgeving, die 
gericht is op een vereenvoudiging van het 
administratieve proces voor de besteding 

(70 quater) In zijn arrest heeft het Hof de 
legitimiteit van de doelstelling om de 
publieke controle op de besteding van de 
gelden uit het ELGF en het ELFPO te 
versterken, op zich niet bestreden. 
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van de Uniemiddelen en op een 
terugdringing van de administratieve 
kosten, kunnen leunen op de publieke 
controle, met name omdat deze vorm van 
controle een preventief en ontradend 
effect op het plegen van fraude sorteert 
doordat individuele begunstigden worden 
ontmoedigd om onregelmatigheden te 
begaan.

Or. en

Motivering

Publieke controle kan geen vervanging vormen voor de door de bevoegde autoriteiten uit te 
voeren werkzaamheden.

Amendement 781
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Overweging 70 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70 quinquies) Het met de bekendmaking 
van de begunstigden nagestreefde doel van 
publieke controle op de besteding van de 
gelden uit het ELGF en het ELFPO kan 
alleen worden bereikt wanneer ervoor 
wordt gezorgd dat bepaalde informatie ter 
kennis van het publiek wordt gebracht.
Deze informatie moet de identiteit van de 
begunstigde, het toegekende bedrag en het 
fonds waaruit het is toegekend, en het doel 
en de aard van de betrokken maatregel 
omvatten. Deze informatie moet zodanig 
bekend worden gemaakt dat het recht van 
de begunstigden op eerbiediging van hun 
privéleven in het algemeen en op de 
bescherming van hun persoonsgegevens in 
het bijzonder, rechten die zijn toegekend in 
de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,
minder sterk wordt aangetast.

(70 quinquies) Het met de bekendmaking 
van de begunstigden nagestreefde doel van 
publieke controle op de besteding van de 
gelden uit het ELGF en het ELFPO kan 
alleen worden bereikt wanneer ervoor 
wordt gezorgd dat bepaalde informatie ter 
kennis van het publiek wordt gebracht.
Deze informatie moet het toegekende 
bedrag en het fonds waaruit het is 
toegekend, en het doel en de aard van de 
betrokken maatregel omvatten. Teneinde 
een accuraat beeld te geven van de 
territoriale spreiding van GLB-steun, 
moet eveneens informatie worden 
verstrekt over de locatie van de bedrijven 
op wie deze maatregelen betrekking 
hebben. Met het oog op de waarborging 
van het recht van de begunstigden op 
eerbiediging van hun privéleven in het 
algemeen en op de bescherming van hun 
persoonsgegevens in het bijzonder, rechten 
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die zijn toegekend in de artikelen 7 en 8 
van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, dienen de namen van 
de begunstigden niet openbaar te worden 
gemaakt, maar dienen de begunstigden 
door middel van een code te worden 
aangeduid.

Or. en

Motivering

Om een accuraat beeld te geven van de territoriale spreiding van GLB-steun, moet eveneens 
informatie worden verstrekt over de locatie van de bedrijven. De namen van de begunstigden 
moeten niet openbaar worden gemaakt, teneinde hun privéleven en veiligheid niet in gevaar 
te brengen.

Amendement 782
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Overweging 70 sexies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70 sexies) Door de bekendmaking van 
bijzonderheden over de maatregel in het 
kader waarvan de landbouwer recht op 
steun heeft, en over het type en het doel 
van de steun krijgt het publiek concreet 
kennis van de gesubsidieerde activiteit en 
het doel waarvoor de subsidie is toegekend.
Dit zou het preventieve en afschrikkende 
effect van de publieke controle bij de 
bescherming van het financiële belang ten 
goede komen.

(70 sexies) Door de bekendmaking van 
bijzonderheden over de maatregel in het 
kader waarvan de landbouwer recht op 
steun heeft, en over het type en het doel 
van die steun alsmede over de regio waar 
de maatregel wordt toegepast, krijgt het 
publiek informatie over de gesubsidieerde 
activiteit en het doel waarvoor de subsidie 
is toegekend. Dit zou bijdragen aan een 
beter bewustzijn ten aanzien van de
"collectieve goederen" die de landbouw 
levert en de legitimiteit van staatssteun 
voor de landbouwsector versterken.

Or. en

Amendement 783
Giovanni La Via
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Voorstel voor een verordening
Overweging 70 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70 septies) Om een evenwicht te bewaren 
tussen het nagestreefde doel van publieke 
controle op de besteding van de gelden uit 
het ELGF en het ELFPO enerzijds en het 
recht van de begunstigden op eerbiediging 
van hun privéleven in het algemeen en op 
de bescherming van hun 
persoonsgegevens anderzijds, moet 
rekening worden gehouden met de 
omvang van de steun. Uit de uitgebreide 
analyse en uit de raadpleging van de 
belanghebbenden is gebleken dat het met 
het oog op een verhoging van de 
effectiviteit van een dergelijke 
bekendmaking en met het oog op een 
beperking van de aantasting van de 
rechten van de begunstigden aangewezen 
is om een drempel voor het bedrag aan 
ontvangen steun vast te stellen en de 
naam van de begunstigde niet bekend te 
maken zolang deze drempel niet wordt 
overschreden.

Schrappen 

Or. en

Motivering

Een drempel is niet nodig indien de begunstigden met een code worden aangeduid.

Amendement 784
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Overweging 70 octies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70 octies) De drempel moet afhangen van 
en berusten op de omvang van de 
steunregelingen die in het kader van het 

Schrappen
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GLB zijn opgezet. Aangezien de structuur 
van de landbouweconomie van lidstaat tot 
lidstaat sterk uiteenloopt en een nationale 
landbouwbedrijfsstructuur aanzienlijk 
kan afwijken van de gemiddelde 
landbouwbedrijfsstructuur in de EU, moet 
het worden toegestaan om uiteenlopende 
minimumdrempels te hanteren die 
afhangen van de specifieke situatie in een 
lidstaat. Verordening xxx/xxx [RB] bevat 
een eenvoudige, specifieke regeling voor 
kleine landbouwbedrijven. In artikel 49 
van die verordening zijn specifieke 
criteria voor de berekening van het 
bedrag aan steun voor dergelijke 
bedrijven vastgelegd. Omwille van de 
consistentie moeten die criteria ook 
worden gehanteerd voor de vaststelling 
van de specifieke drempel per lidstaat 
voor de bekendmaking van de naam van 
een begunstigde. Zolang die drempel niet 
wordt overschreden, wordt in de 
bekendmaking geen naam vermeld, maar 
wel alle overige relevante informatie zodat 
de belastingbetaler zich alsnog een 
nauwkeurig beeld van het GLB kan 
vormen.

Or. en

Motivering

Een drempel is niet nodig indien de begunstigden met een code worden aangeduid.

Amendement 785
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
begunstigden van het ELGF en het ELFPO 
jaarlijks achteraf bekend worden gemaakt.
De bekendmaking omvat de volgende 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de aan de
begunstigden van het ELGF en het ELFPO
betaalde bedragen jaarlijks achteraf 
bekend worden gemaakt. De
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informatie: bekendmaking omvat de volgende 
informatie:

Or. en

Motivering

De namen van de begunstigden moeten niet openbaar worden gemaakt, teneinde hun 
privéleven en veiligheid niet in gevaar te brengen.

Amendement 786
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) onverminderd artikel 110 ter, eerste 
alinea, van de onderhavige verordening, 
de naam van de begunstigden, en wel:

(a) iedere begunstigde wordt aangeduid 
met een code, over de vorm waarvan 
wordt besloten door de lidstaten;

(i) de voornaam en de familienaam voor 
de begunstigden die een natuurlijke 
persoon zijn;
(ii) de volledige officiële naam zoals deze 
is ingeschreven, wanneer de begunstigde, 
overeenkomstig de wetgeving van de 
betrokken lidstaat, een rechtspersoon met 
een eigen rechtspersoonlijkheid is;
(iii) de volledige naam van de vereniging 
zoals deze is ingeschreven of anderszins 
officieel is erkend, wanneer de 
begunstigde een vereniging zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid is;

Or. en

Motivering

De namen van de begunstigden moeten niet openbaar worden gemaakt, teneinde hun 
privéleven en veiligheid niet in gevaar te brengen.
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Amendement 787
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 bis – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het type en de omschrijving van de uit 
het ELGF of het ELFPO gefinancierde 
maatregelen, waarbij ook wordt 
aangegeven in het kader waarvan de onder 
c) bedoelde betaling is toegekend.

(d) het type en de omschrijving van de uit 
het ELGF of het ELFPO gefinancierde 
maatregelen, waarbij ook wordt 
aangegeven in het kader waarvan de onder 
c) bedoelde betaling is toegekend, evenals 
de regio´s waar de bedrijven zijn gevestigd 
waarop deze maatregelen van toepassing 
zijn.

Or. en

Motivering

De gemeente waar de begunstigde woont of is ingeschreven kan op grote afstand liggen van 
de locatie van de bedrijven waarop de maatregelen van toepassing zijn. Om een accuraat 
beeld te geven van de territoriale spreiding van GLB-steun, moet eveneens informatie worden 
verstrekt over de locatie van de bedrijven.

Amendement 788
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 110 ter
Drempel

Schrappen

Wanneer het bedrag aan steun dat een 
begunstigde in één jaar heeft ontvangen, 
gelijk is aan of lager is dan het bedrag dat 
een lidstaat krachtens artikel 49 van 
Verordening (EU) nr. RB/xxx heeft 
vastgesteld, maakt deze lidstaat de naam 
van deze begunstigde in afwijking van 
artikel 110 bis, lid 1, onder a), van de 
onderhavige verordening niet bekend.
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De door een lidstaat krachtens 49 van 
Verordening (EU) nr. RB/xxx vastgestelde 
en in het kader van die verordening aan 
de Commissie gemelde bedragen worden 
door de Commissie overeenkomstig de in 
het kader van artikel 110 quinquies 
vastgestelde regels openbaar gemaakt.
Wanneer de eerste alinea van het 
onderhavige artikel van toepassing is, 
maken de lidstaten de in artikel 110 bis, 
lid 1, eerste alinea, onder b), c) en d), 
bedoelde informatie bekend, maar wordt 
de begunstigde aangegeven met een code. 
De lidstaten bepalen zelf wat voor code 
dat is.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit artikel 110 bis, lid 1, letter a).

Amendement 789
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 110 quinquies – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt bevoegdheid 
verleend om overeenkomstig artikel 111 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
inzake de omschrijving van de in artikel 
110 bis, lid 1, onder d) bedoelde regio´s.

Or. en

Motivering

Sluit aan op artikel 110 bis, lid 1, letter d).


