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Predlog spremembe 780
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70c) V sodbi Sodišče ni izpodbijalo 
legitimnosti cilja krepitve javnega nadzora 
nad porabo denarja iz EKJS in EKSRP. Ta 
cilj je treba preučiti v luči novega okvira 
za finančno upravljanje in nadzor, ki se 
bo začel uporabljati 1. januarja 2014. V 
tem okviru nadzor, ki ga izvajajo 
nacionalne uprave ne more biti izčrpen, 
natančneje, na kraju samem se pri skoraj 
vseh shemah lahko preveri le omejen del 
prebivalstva. Povečanje najmanjše stopnje 
kontrole v primerjavi s stopnjami, ki se 
trenutno uporabljajo, bi v trenutnih 
razmerah pomenilo dodatno finančno in 
upravno obremenitev za nacionalne 
uprave, hkrati pa ne bi bilo stroškovno 
učinkovito. Poleg tega novi okvir določa, 
da lahko države članice pod določenimi 
pogoji zmanjšajo število pregledov na 
kraju samem. Glede na to objava imen 
upravičencev kmetijskih skladov krepi 
javni nadzor nad uporabo teh sredstev, in 
je zato koristen prispevek k obstoječemu 
okviru upravljanja in nadzora, ki je 
potreben za zagotovitev ustrezne ravni 
zaščite finančnih interesov Unije. 
Nacionalnim organom bi ob uporabi 
novih pravil, ki poenostavljajo upravne 
postopke za koriščenje sredstev iz skladov 
Unije in zmanjšujejo administrativne 
stroške, moralo biti omogočeno, da se 
zanesejo na javni nadzor, zlasti na njegov 
preventivni in odvračilni učinek zoper 
goljufije in zlorabo javnih sredstev, tako 
da posameznike odvrača od ravnanj, ki 
niso v skladu s pravili.

(70c) V sodbi Sodišče ni izpodbijalo 
legitimnosti cilja krepitve javnega nadzora 
nad porabo denarja iz EKJS in EKSRP. 

Or. en
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Obrazložitev

Javni nadzor ne more nadomestiti dela, ki ga izvajajo pristojni organi.

Predlog spremembe 781
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70d) Cilj javnega nadzora nad porabo 
denarja iz EKJS in EKSRP, ki naj bi ga 
dosegli z objavo podatkov upravičencev, se 
lahko doseže samo tako, da ima javnost 
zagotovljen dostop do le določenega dela 
podatkov. Takšni podatki bi morali 
obsegati identiteto upravičenca, znesek
dodeljenih sredstev in sklad ter namen in 
vrsto zadevnih ukrepov. Objavo takšne 
informacije bi bilo treba urediti na način, 
ki bo manj posegal v pravice upravičencev 
do zasebnosti na splošno in bo zlasti 
varoval njihove osebne podatke, v skladu s 
pravicami, ki jih določata člena 7 in 8 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

(70d) Cilj javnega nadzora nad porabo 
denarja iz EKJS in EKSRP, ki naj bi ga 
dosegli z objavo podatkov upravičencev, se 
lahko doseže samo tako, da ima javnost 
zagotovljen dostop do določenega dela 
podatkov. Takšni podatki bi morali 
obsegati podatke o znesku dodeljenih 
sredstev iz posameznega sklada ter namen 
in vrsto zadevnih ukrepov. Zaradi točne 
predstave o teritorialni porazdelitvi 
podpore SKP je treba navesti tudi podatke 
o kraju, kjer se nahajajo kmetijska 
gospodarstva, za katera ti ukrepi veljajo.
Da se zaščitijo pravice upravičencev do 
zasebnosti na splošno in zlasti zavarujejo 
njihovi osebni podatki, v skladu s 
pravicami, ki jih določata člena 7 in 8 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, se imena upravičencev ne bi 
smela objaviti, temveč bi jih morali 
označiti s kodo.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev točne predstave o teritorialni porazdelitvi podpore SKP je treba navesti 
podatke o kraju, kjer se kmetijska gospodarstva nahajajo. Imena se ne smejo objaviti, da se 
ne bi ogrozila zasebnost in varnost upravičencev.

Predlog spremembe 782
Giovanni La Via
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 70e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70e) Objava podrobnosti o ukrepu, na 
podlagi katerega je kmet upravičen do 
pomoči ter o njeni naravi in namenu, bi 
zagotovila konkreten vpogled javnosti v 
subvencionirano dejavnost in namen, za 
katerega je bila subvencija odobrena. S tem 
bi se izboljšal tudi preventivni in 
odvračilni učinek javnega nadzora za 
zaščito finančnih interesov.

(70e) Objava podrobnosti o ukrepu, na 
podlagi katerega je kmet upravičen do 
pomoči ter o naravi in namenu te pomoči 
in regiji, kjer se ta ukrep izvede, bi 
zagotovila informacije za javnost o 
subvencionirani dejavnosti in namenu, za 
katerega je bila subvencija odobrena. S tem 
bi se izboljšala ozaveščenost o 
zagotavljanju „javnih dobrin” s pomočjo 
kmetijstva in okrepila upravičenost 
kmetijskega sektorja do državne pomoči. 

Or. en

Predlog spremembe 783
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70f) Da bi se zagotovilo ravnotežje med 
zastavljenim ciljem javnega nadzora nad 
porabo denarja EKJS in EKSRP na eni 
strani ter pravico upravičencev do 
spoštovanja njihove zasebnosti na splošno 
in do varstva njihovih osebnih podatkov 
na drugi strani, je treba upoštevati tudi 
raven pomoči. Po obširni analizi in 
posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi 
se je izkazalo, da bi bilo za povečanje 
učinkovitosti takšnih objav in za omejitev 
poseganja v pravice upravičencev, treba 
določiti prag glede zneska prejete pomoči, 
pod katerim se ime upravičenca ne sme 
objaviti.

črtano 

Or. en
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Obrazložitev

Prag ni potreben, če je vsak upravičenec označen s kodo.

Predlog spremembe 784
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70g) Prag bi moral odražati stopnjo shem 
podpor v okviru SKP in temeljiti na njej. 
Glede na precejšnje razlike med 
strukturami kmetijske ekonomije držav 
članic, ki se lahko bistveno razlikujejo od 
povprečja Unije, je treba dovoliti uporabo 
različnih minimalnih pragov, ki odražajo
dejanske razmere v državi članici. Uredba 
xxx/xxx [NP] določa enostavno in 
posebno shemo za male kmetije. Člen 49 
navedene uredbe določa merila za izračun 
zneska pomoči. Zaradi usklajenosti bi bilo 
treba ta merila uporabiti tudi za določitev 
posameznih pragov za objavo imena 
upravičenca v vsaki državi članici. Razen 
imena, se za primere, ki ne presežejo 
posameznega pragu, objavi vse relevantne 
informacije, ki davkoplačevalcem nudijo 
natančno sliko SKP.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Prag ni potreben, če je vsak upravičenec označen s kodo.

Predlog spremembe 785
Giovanni La Via

Predlog uredbe
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Člen 110 – odstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo letno 
naknadno objavo podatkov upravičencev
EKJS in EKSRP. V objavi se navede:

1. Države članice zagotovijo letno 
naknadno objavo podatkov o vsotah, 
izplačanih upravičencem EKJS in EKSRP. 
V objavi se navede:

Or. en

Obrazložitev

Imena se ne smejo objaviti, da se ne ogrozita zasebnost in varnost upravičencev.

Predlog spremembe 786
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 110 a – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) brez poseganja v prvi odstavek člena 
110b te uredbe, imena upravičencev, kot 
sledi:

(a) identifikacijsko kodo posameznega 
upravičenca, katere obliko določijo države 
članice; 

(i) ime in priimek, kadar so upravičenci 
fizične osebe;
(ii) celotno uradno ime, kakršno je 
registrirano, kadar so upravičenci pravne 
osebe z avtonomno pravno osebnostjo v 
skladu z zakonodajo zadevne države 
članice;
(iii) celotno ime združenja, kakršno je 
registrirano ali drugače uradno priznano, 
kadar so upravičenci združenja brez 
lastne pravne osebnosti;

Or. en

Obrazložitev

Imena se ne smejo objaviti, da se ne ogrozita zasebnost in varnost upravičencev.
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Predlog spremembe 787
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 110 a – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) naravo in opis ukrepov, ki jih 
financirata EKJS in EKSRP in v skladu s 
katerimi je bilo plačilo, navedeno v točki 
(c), odobreno.

(d) naravo in opis ukrepov, ki jih 
financirata EKJS in EKSRP, v skladu s 
katerimi je bilo plačilo, navedeno v točki 
(c), odobreno, kakor tudi regije, v katerih 
se nahajajo kmetijska gospodarstva, za 
katera veljajo ti ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Občina, v kateri upravičenec prebiva ali je prijavljen, je lahko daleč od kraja, kjer se nahaja 
kmetijsko gospodarstvo, za katerega veljajo ti ukrepi. Za zagotovitev točne predstave o 
teritorialni porazdelitvi podpore SKP je treba navesti podatke o kraju, kjer se kmetijska 
gospodarstva nahajajo.

Predlog spremembe 788
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 110b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 110b 
Prag

črtano

Kadar je znesek pomoči, ki ga je prejel 
upravičenec v enem letu, enak ali manjši 
od zneska, ki ga je določila država članica 
v skladu s členom 49 Uredbe (EU) št. 
NP/xxx, država članica ne objavi imena 
upravičenca, kakor je določeno v točki (a) 
prvega pododstavka člena 110a(1) te 
uredbe.
Zneske, ki jih določi država v skladu s 
členom 49 Uredbe (EU) št. NP/xxx, o 
čemer uradno obvesti Komisijo v skladu s 
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to Uredbo, Komisija objavi v skladu s 
pravili iz člena 110d.
Kadar se uporabi prvi odstavek tega člena, 
države članice objavijo informacije iz 
točk (b), (c) in (d) prvega pododstavka 
člena 110a(1), upravičenec pa se označi s 
kodo. Države članice določijo obliko te 
kode.

Or. en

Obrazložitev

Izhaja iz predloga spremembe k  členu 110a(1)(a).

Predlog spremembe 789
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 110d – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se v skladu s členom 111 
pooblasti za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z opredelitvijo regij iz člena 
110a(1)d.

Or. en

Obrazložitev

Dopolnjuje predlog spremembe k členu 110a(1)(d).


