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Amendamentul 780
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 70 c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70c) În hotărârea sa, Curtea nu a contestat 
legitimitatea obiectivului de consolidare a 
controlului public asupra utilizării sumelor 
plătite de FEGA și FEADR. Acest obiectiv 
trebuie să fie analizat în contextul noului 
cadru privind gestiunea financiară și
controlul care urmează să fie aplicat 
începând cu 1 ianuarie 2014. În acest 
context, controalele realizate de către 
administrațiile naționale nu pot fi 
exhaustive și, în special, pentru aproape 
toate schemele de ajutor doar o parte 
limitată a populației poate fi verificată la 
fața locului. O creștere a ratelor minime 
de control dincolo de nivelurile aplicate în 
prezent ar adăuga, în contextul actual, o 
sarcină financiară și administrativă 
suplimentară pentru administrațiile 
naționale și nu ar fi eficientă din punct de 
vedere al costurilor. În plus, noul cadru 
prevede că, în anumite condiții, statele 
membre pot reduce numărul de controale 
la fața locului. În acest context, 
publicarea numelor beneficiarilor de 
fonduri agricole întărește controlul public 
al utilizării acestor fonduri și, prin 
urmare, reprezintă o completare utilă a 
cadrului de gestionare și control existent, 
care este necesară pentru a asigura un 
nivel adecvat de protecție a intereselor 
financiare ale Uniunii. Atunci când 
aplică noile norme de simplificare a 
procesului administrativ aferent punerii 
în aplicare a fondurilor Uniunii și de 
reducere a costurilor administrative, 
autoritățile naționale trebuie să aibă 
posibilitatea să se bazeze pe controlul 
public, în special prin intermediul 

(70c) În hotărârea sa, Curtea nu a contestat 
legitimitatea obiectivului de consolidare a 
controlului public asupra utilizării sumelor 
plătite de FEGA și FEADR. 
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efectului lui preventiv și de descurajare a 
fraudei și a oricărei utilizări abuzive a 
fondurilor publice, descurajând 
beneficiarii individuali să se implice în 
activități ilegale.

Or. en

Justificare

Controlul public nu poate înlocui activitatea care trebuie realizată de autoritățile competente.

Amendamentul 781
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 70 d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70d) Obiectivul controlului public al 
utilizării fondurilor din FEGA și FEADR, 
care era vizat de publicarea beneficiarilor, 
poate fi realizat doar garantând că o 
anumită cantitate de informații este adusă 
la cunoștința publicului. Aceste informații 
trebuie să includă date privind identitatea 
beneficiarului, suma acordată și din ce 
fond, scopul și natura măsurii în cauză. 
Publicarea acestor informații trebuie să 
fie realizată astfel încât să interfereze mai 
puțin cu dreptul beneficiarilor de a li se 
respecta viața privată, în general, și dreptul 
la protecția datelor lor cu caracter personal,
în special, drepturi recunoscute prin 
articolele 7 și 8 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

(70d) Obiectivul controlului public al 
utilizării fondurilor din FEGA și FEADR, 
care era vizat de publicarea beneficiarilor, 
poate fi realizat doar garantând că o 
anumită cantitate de informații este adusă 
la cunoștința publicului. Aceste informații 
ar trebui să includă date privind suma 
acordată și din ce fond, scopul și natura 
măsurii în cauză. Ar trebui furnizate, de 
asemenea, informații privind amplasarea 
exploatațiilor pentru care se aplică 
respectivele măsuri, pentru a oferi o 
imagine veridică asupra distribuirii 
teritoriale a sprijinului PAC. Pentru a 
proteja dreptul beneficiarilor de a li se 
respecta viața privată, în general, și dreptul 
la protecția datelor lor cu caracter personal, 
în special, drepturi recunoscute prin 
articolele 7 și 8 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, numele 
beneficiarilor nu ar trebui publicate și 
beneficiarii nu ar trebui identificați 
printr-un cod.

Or. en
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Justificare

Ar trebui furnizate informații privind amplasarea exploatațiilor, pentru a oferi o imagine 
veridică asupra distribuirii teritoriale a sprijinului PAC. Numele nu ar trebui publicate 
pentru a nu pune în pericol viața privată și siguranța beneficiarilor.

Amendamentul 782
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 70 e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70e) Publicarea detaliilor cu privire la 
măsura care îi dă dreptul fermierului să 
primească sprijin, natura și scopul 
sprijinului ar oferi publicului informații 
concrete cu privire la activitatea 
subvenționată și la scopul pentru care a fost 
acordat sprijinul. Acest lucru ar contribui la 
efectul preventiv și de descurajare a 
fraudei pe care îl are controlul public în 
ceea ce privește protejarea intereselor 
financiare.

(70e) Publicarea detaliilor cu privire la 
măsura care îi dă dreptul fermierului să 
primească sprijin, inclusiv cu privire la 
natura și scopul respectivului sprijin și la 
regiunea în care este aplicată respectiva 
măsură ar oferi publicului informații cu 
privire la activitatea subvenționată și la 
scopul pentru care a fost acordat sprijinul. 
Acest lucru ar contribui la o sensibilizare 
mai puternică în legătură cu furnizarea 
de „bunuri publice” prin intermediul 
agriculturii și ar susține legitimitatea 
ajutorului de stat pentru sectorul agricol. 

Or. en

Amendamentul 783
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 70 f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70f) Pentru a respecta un echilibru între, 
pe de o parte, obiectivul vizat de control 
public al utilizării fondurilor FEGA și 
FEADR și, pe de altă parte, dreptul 
beneficiarilor la respectarea vieții lor 

eliminat 
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private, în general, și la protecția datelor 
lor cu caracter personal, trebuie să se ia 
în considerare importanța sprijinului. 
După o analiză aprofundată și 
consultarea cu părțile interesate a rezultat 
că, în vederea consolidării eficacității 
unor astfel de publicări și a limitării 
interferențelor cu drepturile 
beneficiarilor, trebuie să fie înființat un 
prag în ceea ce privește cuantumul 
sprijinului primit, numele beneficiarului 
care a primit un cuantum mai mic sau 
egal cu această sumă nefiind publicat.

Or. en

Justificare

Nu este necesar un prag dacă fiecare beneficiar este identificat printr-un cod.

Amendamentul 784
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 70 g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70g) Acest prag trebuie să reflecte și să 
se bazeze pe nivelul schemelor de sprijin 
fixat în cadrul PAC. Dat fiind că 
structurile economiilor agricole ale 
statelor membre variază în mod 
considerabil și că pot să difere în mod 
semnificativ de structura agricolă medie 
din Uniune, trebuie să se permită 
aplicarea unor praguri minime diferite, 
care să reflecte situațiile specifice ale 
statelor membre. Regulamentul xxx/xxx 
[DP] stabilește o schemă simplă și 
specifică pentru exploatațiile mici. 
Articolul 49 din regulamentul menționat 
prevede criterii de calcul al cuantumului 
ajutorului. Din motive de coerență, acele 
criterii trebuie, de asemenea, să fie 
utilizate pentru fixarea de praguri 

eliminat
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specifice pentru fiecare stat membru în 
ceea ce privește publicarea numelui unui 
beneficiar. Cu excepția numelui, sub acest 
prag specific și în cazul situării la acest 
prag specific publicarea trebuie să 
conțină toate informațiile relevante 
pentru a le permite contribuabililor să 
aibă o imagine exactă a PAC.

Or. en

Justificare

Nu este necesar un prag dacă fiecare beneficiar este identificat printr-un cod.

Amendamentul 785
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură publicarea 
anuală ex-post a beneficiarilor FEGA și 
FEADR. Publicarea trebuie să conțină:

(1) Statele membre asigură publicarea 
anuală ex post a sumelor plătite 
beneficiarilor FEGA și FEADR. Publicarea 
conține:

Or. en

Justificare

Numele nu ar trebui publicate pentru a nu pune în pericol viața privată și siguranța 
beneficiarilor.

Amendamentul 786
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 110 a – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fără a aduce atingere primului 
paragraf din articolul 110b din prezentul 

(a) fiecare beneficiar este identificat 
printr-un cod, a cărui formă este decisă 
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regulament, numele beneficiarilor, după 
cum urmează:

de statele membre;

(i) prenumele și numele de familie, în 
cazul în care beneficiarii sunt persoane 
fizice;
(ii) denumirea juridică completă, așa cum 
a fost înregistrată, în cazul în care 
beneficiarii sunt persoane juridice cu 
personalitate juridică proprie conform 
legislației statului membru în cauză;
(iii) denumirea completă a asociației, așa 
cum a fost înregistrată sau recunoscută 
oficial, în cazul în care beneficiarii sunt 
asociații fără personalitate juridică 
proprie;

Or. en

Justificare

Numele nu ar trebui publicate pentru a nu pune în pericol viața privată și siguranța 
beneficiarilor.

Amendamentul 787
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 110 a – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) natura și descrierea măsurilor finanțate 
de către FEGA sau FEADR și în temeiul 
cărora este acordată plata menționată la 
litera (c).

(d) natura și descrierea măsurilor finanțate 
de către FEGA sau FEADR, în temeiul 
cărora este acordată plata menționată la 
litera (c), precum și regiunile în care sunt 
localizate exploatațiile pentru care se 
aplică respectivele măsuri.

Or. en

Justificare

Localitatea în care beneficiarul își are domiciliul sau în care acesta este înregistrat ar putea 
fi departe de locul exploatațiilor pentru care se aplică măsurile. Ar trebui furnizate informații 
privind locul exploatațiilor pentru a oferi o imagine veridică asupra distribuirii teritoriale a 
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sprijinului PAC.

Amendamentul 788
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 110 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110b
Pragul

eliminat

În cazul în care cuantumul ajutorului 
primit într-un an de către un beneficiar 
este egal cu sau mai mic decât suma 
stabilită de un stat membru în 
conformitate cu articolul 49 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx statul 
membru respectiv nu publică numele 
beneficiarului în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 110a alineatul (1) 
primul paragraf litera (a) din prezentul 
regulament.
Cuantumurile fixate de un stat membru în 
conformitate cu articolul 49 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx și 
notificate Comisiei în temeiul 
regulamentului respectiv sunt făcute 
publice de către Comisie în conformitate 
cu normele adoptate în temeiul articolul 
110d.
În cazul în care se aplică primul paragraf 
din prezentul articol, statele membre 
publică informațiile menționate la 
articolul 110a alineatul (1) primul 
paragraf literele (b), (c) și (d), iar 
beneficiarul este identificat printr-un cod. 
Statele membre decid cu privire la forma 
codului respectiv.

Or. en

Justificare

Reiese din modificarea la articolul 110a alineatul (1) litera (a)
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Amendamentul 789
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 110 d – paragraful – -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
privind definirea informațiilor menționate 
la articolul 110a alineatul (1) litera (d).

Or. en

Justificare

Completează modificarea la articolul 110a alineatul (1) litera (d).


