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Ändringsförslag 780
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Skäl 70c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70c) Domstolen anför i sin dom inga 
invändningar mot legitimiteten i att ha som 
målsättning att stärka den offentliga 
tillsynen av hur medlen från EGFJ och 
EJFL används. Målsättningen bör 
analyseras mot bakgrund av den nya 
budget- och tillsynsram som kommer att 
tillämpas från och med den 
1 januari 2014. De nationella 
förvaltningarnas tillsyn kan inte vara 
heltäckande och inom de flesta 
stödordningarna kan endast ett fåtal 
stödmottagare bli föremål för kontroller 
på plats. En ökning av den lägsta tillåtna 
andelen kontroller utöver de nuvarande 
nivåerna skulle innebära en större 
ekonomisk och administrativ börda för de 
nationella förvaltningarna och skulle inte 
vara kostnadseffektivt i det aktuella 
sammanhanget. I den nya ramen anges 
dessutom att medlemsstaterna under vissa 
omständigheter får minska antalet 
kontrollbesök på plats. Mot den 
bakgrunden innebär offentliggörandet av 
stödmottagarnas namn en stärkning av 
den offentliga tillsynen av hur 
jordbruksfonderna används och ett viktigt 
tillskott till den förvaltnings- och 
kontrollram som krävs för att säkra att 
unionens ekonomiska intressen skyddas 
på lämpligt sätt. När de nationella 
myndigheterna tillämpar de nya reglerna, 
vars syfte är att förenkla administrationen 
i samband med genomförandet av 
unionens fonder och att sänka de 
administrativa kostnaderna, bör de kunna 
förlita sig på att den offentliga tillsynen 
fungerar förebyggande och avskräckande 

(70c) Domstolen anför i sin dom inga 
invändningar mot legitimiteten i att ha som 
målsättning att stärka den offentliga 
tillsynen av hur medlen från EGFJ och 
EJFL används. 
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när det gäller att motverka bedrägeri och 
missbruk av offentliga medel och när det 
gäller att motverka att enskilda 
stödmottagare begår oegentligheter.

Or. en

Motivering

Offentlig tillsyn kan inte ersätta det arbete som ska utföras av de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 781
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Skäl 70d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70d) För att syftet med offentliggörandet 
av stödmottagarnas namn, dvs. att säkra 
offentlig tillsyn av de medel som beviljas 
via EGFJ och EFJLU, ska kunna uppnås 
krävs att en viss mängd information 
offentliggörs. I den informationen bör ingå 
uppgifter om stödmottagarens identitet,
beviljat stödbelopp, uppgift om vilken fond 
som berörs och om åtgärdens syfte och om 
vilken typ av åtgärd det är fråga om. 
Informationen bör offentliggöras på ett 
sådant sätt att detta i så liten utsträckning 
som möjligt påverkar stödmottagarnas rätt 
till skydd av privatlivet i allmänhet och till 
skydd av personuppgifter i synnerhet;
dessa rättigheter fastslås i artiklarna 7 och 
8 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(70d) För att syftet med offentliggörandet 
av stödmottagarnas namn, dvs. att säkra 
offentlig tillsyn av de medel som beviljas 
via EGFJ och EFJLU, ska kunna uppnås 
krävs att en viss mängd information 
offentliggörs. I den informationen bör ingå
uppgifter om beviljat stödbelopp från var 
och en av fonderna, om åtgärdens syfte och 
om vilken typ av åtgärd det är fråga om. 
För att man ska få en korrekt bild av hur 
stödet från den gemensamma 
jordbrukspolitiken är fördelat mellan 
regionerna bör det även lämnas uppgifter 
om var de jordbruksföretag som 
åtgärderna är tillämpliga på ligger. I syfte 
att värna stödmottagarnas rätt till skydd av 
privatlivet i allmänhet och till skydd av 
personuppgifter i synnerhet – rättigheter 
som fastslås i artiklarna 7 och 8 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna – bör 
stödmottagarnas namn inte offentliggöras 
utan i stället bör stödmottagarna 
identifieras via en kod.

Or. en
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Motivering

För att man ska få en korrekt bild av hur stödet från den gemensamma jordbrukspolitiken är 
fördelat mellan regionerna bör det även lämnas uppgifter om var jordbruksföretagen är 
belägna. Man bör inte offentliggöra namn så att stödmottagarnas privatliv och säkerhet inte 
sätts på spel.

Ändringsförslag 782
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Skäl 70e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70e) Genom att man offentliggör uppgifter 
om en åtgärd som ger jordbrukarna 
möjlighet att få stöd och om åtgärdens art 
och syfte får allmänheten konkret
information om vilken typ av verksamhet 
som får stöd och syftet därmed. Detta 
stärker den offentliga tillsynens 
förebyggande och avskräckande effekt 
när det gäller att skydda unionens 
ekonomiska intressen.

(70e) Genom att man offentliggör uppgifter 
om en åtgärd som ger jordbrukarna 
möjlighet att få stöd och om denna åtgärds
art och syfte liksom om den region i vilken
åtgärden tillämpas får allmänheten 
information om vilken typ av verksamhet 
som får stöd och syftet därmed. Detta ökar 
medvetenheten om hur jordbruket skapar 
”allmänna nyttigheter” och stärker 
förståelsen för nyttan av statligt stöd till 
jordbrukssektorn. 

Or. en

Ändringsförslag 783
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Skäl 70f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70f) När man gör avvägningen mellan å 
ena sidan behovet av att säkra offentlig 
tillsyn av hur medel från EGFJ och 
EJFLU används och å andra sidan 
behovet av att sörja för att 
stödmottagarnas rätt till skydd av 

utgår 
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privatlivet och personuppgifter iakttas bör 
stödets storlek vara en faktor att beakta. 
Den grundläggande analys som gjordes 
och de samråd med aktörerna som hölls 
visar att det, för att stärka effekterna av 
offentliggörandet och för att begränsa den 
påverkan som offentliggörandet får på 
stödmottagarnas rättigheter, är lämpligt 
att fastställa ett tröskelvärde för 
stödbeloppen under vilket 
stödmottagarnas namn inte behöver 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

Om varje stödmottagare identifieras via en kod behövs det inget tröskelvärde.

Ändringsförslag 784
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Skäl 70g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70g) Tröskelvärdet bör fastställas med 
utgångspunkt i vilka stödnivåer som 
gäller inom de enskilda stödordningar 
som finns inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken och stå i 
proportion till dessa. Eftersom 
medlemsstaternas jordbruksekonomier är 
strukturerade på olika sätt och strukturen 
i en medlemsstat kan skilja sig väsentligt 
från den genomsnittliga 
jordbruksstrukturen i unionen, bör 
medlemsstaterna ges möjlighet att 
tillämpa minimitrösklar som återspeglar 
deras särskilda situation. I förordning 
(EU) nr xxx/xxx [direktstöd] fastställs en 
enkel ordning för småbrukare. Artikel 49 
i den förordningen innehåller kriterier för 
beräkningen av stöd. Samma kriterier bör 
användas för att fastställa de specifika 

utgår
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tröskelvärden per medlemsstat som avgör 
om en stödmottagares namn ska 
offentliggöras eller inte. Utöver namnet 
bör de uppgifter som offentliggörs 
avseende ett stöd under tröskelvärdet 
innehålla all information som behövs för 
att skattebetalarna ska kunna skapa sig 
en korrekt bild av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. en

Motivering

Om varje stödmottagare identifieras via en kod behövs det inget tröskelvärde.

Ändringsförslag 785
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 110  punkt 1  inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska varje år i efterhand 
offentliggöra information om mottagarna 
av stöd från EGFJ och EJFLU. I den 
information som offentliggörs ska följande 
ingå:

1. Medlemsstaterna ska varje år i efterhand 
offentliggöra information om de belopp 
som betalats ut till mottagarna av stöd från 
EGFJ och EJFLU. I den information som 
offentliggörs ska följande ingå:

Or. en

Motivering

Man bör inte offentliggöra namn så att stödmottagarnas privatliv och säkerhet inte sätts på 
spel.

Ändringsförslag 786
Giovanni La Via

Förslag till förordning
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Artikel 110a  punkt 1  led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stödmottagarnas namn enligt följande, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 110b första stycket i denna 
förordning:

(a) Varje stödmottagare ska identifieras 
via en kod som medlemsstaterna ska 
fastställa formen för.

(i) Stödmottagarens förnamn och 
efternamn, om det är fråga om en fysisk 
person.
(ii) Stödmottagarens fullständiga 
registrerade firmanamn, om det är fråga 
om en juridisk person som rättsligt sett är 
en fristående juridisk person enligt 
lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten.
Den stödmottagande organisationens 
registrerade eller på annat sätt officiellt 
erkända namn, om det är fråga om en 
sammanslutning utan egen rättskapacitet.

Or. en

Motivering

Man bör inte offentliggöra namn så att stödmottagarnas privatliv och säkerhet inte sätts på 
spel.

Ändringsförslag 787
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 110a  punkt 1  led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Beskrivning av de åtgärder som 
finansieras via EGFJ och EJFLU och för 
vilka stöd beviljats enligt led c.

(d) Beskrivning av de åtgärder som 
finansieras via EGFJ och EJFLU och för 
vilka stöd beviljats enligt led c liksom av 
de regioner där de jordbruksföretag som 
dessa åtgärder är tillämpliga på ligger.

Or. en
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Motivering

Den kommun där stödmottagaren är bosatt eller registrerad kan ligga långt från den plats 
där det jordbruksföretag som åtgärderna är tillämpliga på ligger. För att man ska få en 
korrekt bild av hur stödet från den gemensamma jordbrukspolitiken är fördelat mellan 
regionerna bör det även lämnas uppgifter om var jordbruksföretagen är belägna.

Ändringsförslag 788
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 110b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110b
Tröskelvärde

utgår

Om det stödbelopp som en stödmottagare 
erhåller under ett år är samma som eller 
mindre än det belopp som medlemsstaten 
fastställer enligt artikel 49 i förordning 
(EU) nr xxxx/xxxx [förordningen om 
direktstöd] ska medlemsstaten inte 
offentliggöra stödmottagarens namn i 
enlighet med artikel 110a.1 a i denna 
förordning.
De belopp som en medlemsstat fastställer 
enligt artikel 49 i förordning (EU) 
nr xxxx/xxxx [förordningen om 
direktstöd/2012] och som anmäls till 
kommissionen i enlighet med den 
förordningen ska offentliggöras av 
kommissionen i enlighet med de regler 
som antas enligt artikel 110d.
Vid tillämpning av första stycket i denna 
artikel ska medlemsstaten offentliggöra 
den information som avses i leden b, c och 
d i artikel 110a.1 första stycket och 
stödmottagen ska identifieras genom en 
kod. Medlemsstaterna ska besluta om hur 
koden ska utformas.

Or. en
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Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 110a.1 a.

Ändringsförslag 789
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 110d  stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 rörande definitionen av de 
regioner som avses i artikel 110a.1 d.

Or. en

Motivering

Detta kompletterar ändringsförslaget till artikel 110a.1 d.


