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Изменение 790
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Съображение 70 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70в) В решението си Съдът не 
оспорва легитимността на целта за 
засилването на публичния контрол 
върху използването на средствата от 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Тази цел следва да се 
анализира предвид новата рамка на 
финансовото управление и контрол, 
която ще се прилага от 1 януари 
2014 г. В контекста на тази рамка, 
контролът от страна на 
държавните администрации не може 
да бъде изчерпателен и при почти 
всички схеми проверките на място 
могат да обхванат само ограничена 
част от заявителите и 
бенефициерите. Евентуалното 
увеличаване на минималния брой 
проверки над прилаганите към 
момента равнища ще представлява 
допълнителна финансова и 
административна тежест за 
националните администрации в 
настоящия контекст и няма да бъде 
икономически ефективно. Освен това, 
новата рамка предвижда, че при 
определени условия държавите членки 
могат да намалят броя на проверките 
на място. На този фон, 
публикуването на имената на 
бенефициерите на земеделските 
фондове засилва публичния контрол 
върху използването на тези фондове и 
следователно е полезно допълнение 
към съществуващата рамка за 
управление и контрол, което е нужно 
с цел гарантирането на адекватна 
защита на финансовите интереси на 
Съюза. При прилагането на новите 
правила за опростяване на 

заличава се
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административния процес на 
усвояване на средствата от Съюза и 
намаляване на административните 
разходи, на националните власти 
следва да се даде възможност да 
разчитат на публичния контрол, 
особено на неговия превантивен и 
възпиращ ефект по отношение на 
измамите и злоупотребите с 
публични средства като пречка пред 
неправомерни действия от страна на 
бенефициерите.

Or. fr

Изменение 791
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Съображение 70 г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70г) Целта на публичния контрол на 
използването на средствата от ЕФГЗ 
и ЕЗФРСР, която се преследва с 
публикуването на бенефициерите, 
може да се постигне само ако се 
гарантира, че известна част от 
информацията ще се предостави на 
обществеността. Тази информация 
следва да включва данни за 
самоличността на бенефициера, 
предоставената сума и фонда, от 
който е отпусната, целта и 
естеството на предвижданата 
мярка. Публикуването на тази 
информация следва да се извърши по 
такъв начин, че да се ограничи 
накърняването на правото на зачитане 
на личния живот на бенефициера като 
цяло и на защита на личните данни и по 
специално — на правата, признати с 
членове 7 и 8 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз.

(70г) В публикуваната информация ще 
се използват данните от преписките 
с лични данни за плащанията, 
извършени от държавите членки.
Публикуването на тази информация 
следва да се извърши по такъв начин, че 
да се ограничи накърняването на 
правото на зачитане на личния живот на 
бенефициера като цяло и на защита на 
личните данни и по специално — на 
правата, признати с членове 7 и 8 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз.
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Or. fr

Изменение 792
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Съображение 70 д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70д) Публикуването на подробности 
за мярката, даваща право на 
подпомагане на селскостопанския 
производител, за естеството и целта 
на помощта, ще предостави 
конкретна информация на 
обществеността относно 
финансираната дейност и целта, за 
която е предоставено 
финансирането. Това ще допринесе за 
превантивното и възпиращо 
въздействие на публичния контрол по 
отношение на защитата на 
финансовите интереси на Съюза.

заличава се

Or. fr

Изменение 793
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Съображение 70 д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70д) Публикуването на подробности 
за мярката, даваща право на 
подпомагане на селскостопанския 
производител, за естеството и целта 
на помощта, ще предостави 
конкретна информация на 
обществеността относно 
финансираната дейност и целта, за 
която е предоставено 

заличава се
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финансирането. Това ще допринесе за 
превантивното и възпиращо 
въздействие на публичния контрол по 
отношение на защитата на 
финансовите интереси на Съюза.

Or. de

Обосновка

Осъществяването на контрол е задача на публичната администрация и не може да се 
делегира на гражданите чрез публикуване на информация в интернет.

Изменение 794
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Съображение 70 е

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70е) За да се запази равновесието 
между поставената цел за публичен 
контрол върху използването на 
средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР от 
една страна и правото на зачитане на 
личния живот като цяло и защита 
на личните данни на бенефициерите 
от друга, следва да се вземе предвид 
значимостта на помощта. След 
задълбочен анализ и консултация със 
заинтересованите страни се очерта 
мнението, че за да се засили 
ефективността на такова 
публикуване и да се ограничи 
нарушаването на правата на 
бенефициерите, следва да се установи 
праг на сумата на получената помощ, 
под който името на бенефициера не 
следва да се съобщава.

заличава се

Or. fr
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Изменение 795
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 70 е

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70е) За да се запази равновесието 
между поставената цел за публичен 
контрол върху използването на 
средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР от 
една страна и правото на зачитане на 
личния живот като цяло и защита 
на личните данни на бенефициерите 
от друга, следва да се вземе предвид 
значимостта на помощта. След 
задълбочен анализ и консултация със 
заинтересованите страни се очерта 
мнението, че за да се засили 
ефективността на такова 
публикуване и да се ограничи 
нарушаването на правата на 
бенефициерите, следва да се установи 
праг на сумата на получената помощ, 
под който името на бенефициера не 
следва да се съобщава.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правилата за прозрачността следва да се прилагат независимо за всички бенефициери 
на помощта по линия на ОСП. Използването на праг е излишно, когато става въпрос 
за публични средства, и то само ще доведе до разграничение между малките и 
големите стопанства.

Изменение 796
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Съображение 70 ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70ж) Прагът следва да отразява и да заличава се
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се основава на нивото на схемите за 
подпомагане, установени в рамките 
на ОСП. Тъй като структурите на 
селскостопанските икономики на 
държавите членки значително се 
различават една от друга и може да 
са много различни от средната за 
Съюза структура на земеделското 
стопанство, следва да се позволи 
прилагането на различни минимални 
прагове, които да отразяват 
конкретната ситуация на отделните 
държави членки. Регламент xxx/xxx 
[DP] определя проста и специфична 
схема за малките стопанства. 
Член 49 от посочения регламент 
установява критерии за изчисляване 
на сумата на помощта. В името на 
последователността тези критерии 
следва да се използват и за определяне 
на специфични прагове за всяка 
държава членка относно 
публикуването на имената на 
бенефициерите. Под този специфичен 
праг, освен името, публикацията 
следва да съдържа и цялата 
меродавна информация, която да 
позволи на данъкоплатците да си 
съставят точна представа за ОСП.

Or. fr

Изменение 797
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 70 ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70ж) Прагът следва да отразява и да 
се основава на нивото на схемите за 
подпомагане, установени в рамките 
на ОСП. Тъй като структурите на 
селскостопанските икономики на 
държавите членки значително се 

заличава се
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различават една от друга и може да 
са много различни от средната за 
Съюза структура на земеделското 
стопанство, следва да се позволи 
прилагането на различни минимални 
прагове, които да отразяват 
конкретната ситуация на отделните 
държави членки. Регламент xxx/xxx 
[DP] определя проста и специфична 
схема за малките стопанства. 
Член 49 от посочения регламент 
установява критерии за изчисляване 
на сумата на помощта. В името на 
последователността тези критерии 
следва да се използват и за определяне 
на специфични прагове за всяка 
държава членка относно 
публикуването на имената на 
бенефициерите. Под този специфичен 
праг, освен името, публикацията 
следва да съдържа и цялата 
меродавна информация, която да 
позволи на данъкоплатците да си 
съставят точна представа за ОСП.

Or. en

Обосновка

Правилата за прозрачността следва да се прилагат независимо за всички бенефициери 
на помощта по линия на ОСП. Използването на праг е излишно, когато става въпрос 
за публични средства, и то само ще доведе до разграничение между малките и 
големите стопанства.

Изменение 798
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Съображение 70 з

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70з) Освен това, предоставянето на 
публичен достъп до тази информация 
подобрява прозрачността по отношение 
на използването на средствата на Съюза 

(70з) Предоставянето на публичен 
достъп до тази информация подобрява 
прозрачността по отношение на 
използването на средствата на Съюза в 
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в ОСП, като по този начин способства за 
популяризирането и по-доброто 
разбиране на тази политика. То дава 
възможност на гражданите да участват в 
процеса на вземане на решения и е 
гаранция за по-голяма законност, 
ефективност и отговорност на 
администрацията пред гражданите. Това 
ще помогне и местните граждани да 
станат свидетели на конкретни 
примери за предоставяне на 
„публични блага“ чрез земеделие и ще 
укрепи легитимността на държавното 
подпомагане за селскостопанския 
сектор. Освен това, ще се повиши и 
личната отговорност на селските 
стопани за използването на получените 
публични средства.

ОСП, като по този начин способства за 
популяризирането и по-доброто 
разбиране на тази политика. То дава 
възможност на гражданите да участват в 
процеса на вземане на решения и е 
гаранция за по-голяма законност, 
ефективност и отговорност на 
администрацията пред гражданите. Това 
ще помогне за укрепване на
легитимността на държавното 
подпомагане за селскостопанския 
сектор.  Освен това, ще се повиши и 
личната отговорност на селските 
стопани за използването на получените 
публични средства.

Or. fr

Изменение 799
Peter Jahr

Предложение за регламент
Съображение 70 з

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70з) Освен това, предоставянето на 
публичен достъп до тази информация 
подобрява прозрачността по отношение 
на използването на средствата на Съюза 
в ОСП, като по този начин способства за 
популяризирането и по-доброто 
разбиране на тази политика. То дава 
възможност на гражданите да участват в 
процеса на вземане на решения и е 
гаранция за по-голяма законност, 
ефективност и отговорност на 
администрацията пред гражданите. Това 
ще помогне и местните граждани да 
станат свидетели на конкретни примери 
за предоставяне на „публични блага“ 
чрез земеделие и ще укрепи 
легитимността на държавното 

(70з) Освен това, предоставянето на 
публичен достъп до тази информация 
подобрява прозрачността по отношение 
на използването на средствата на Съюза 
в ОСП, като по този начин способства за 
популяризирането и по-доброто 
разбиране на тази политика. За да се 
постигне това и в другите области на 
политиката на Европейския съюз, 
следва да се прилагат сравними 
правила също и за бенефициерите на 
средства от другите европейски 
фондове (ЕФРР, ЕСФ и ЕФР). То дава 
възможност на гражданите да участват в 
процеса на вземане на решения и е 
гаранция за по-голяма законност, 
ефективност и отговорност на 



AM\916298BG.doc 11/22 PE498.000v01-00

BG

подпомагане за селскостопанския 
сектор. Освен това, ще се повиши и 
личната отговорност на селските 
стопани за използването на получените 
публични средства.

администрацията пред гражданите. Това 
ще помогне и местните граждани да 
станат свидетели на конкретни примери 
за предоставяне на „публични блага“ 
чрез земеделие и ще укрепи 
легитимността на държавното 
подпомагане за селскостопанския 
сектор. Освен това, ще се повиши и 
личната отговорност на селските 
стопани за използването на получените 
публични средства.

Or. de

Изменение 800
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Съображение 70 и

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70и) Предвид значителния превес на 
поставената цел за публичен контрол 
върху използването на средствата от 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР, по отношение на 
принципа за пропорционалност и 
изискването за защита на личните 
данни е оправдано съответната 
информация да се предостави за обща 
публикация, тъй като това не 
надхвърля необходимото в едно 
демократично общество, за да се 
защитят финансовите интереси на 
Съюза.

заличава се

Or. fr

Изменение 801
Eric Andrieu

Предложение за регламент
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Съображение 70 й

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70й) За да се спазят изискванията за
защита на данните, бенефициерите 
на фондовете следва да се уведомят 
предварително за публикуването на 
данните им, и че тези данни могат да 
бъдат обработвани от одиторски и 
разследващи органи на Съюза и на 
държавите членки с цел опазване на 
финансовите интереси на Съюза. 
Освен това, бенефициерите следва да 
бъдат уведомени относно правата си 
съгласно Директива 95/46/ЕО и 
процедурите, които се прилагат за 
упражняване на тези права.

заличава се

Or. fr

Изменение 802
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Съображение 70 к

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70к) В резултат на това, след 
задълбочен анализ и оценка на най-
подходящия начин за съобразяване с 
правото на бенефициерите на защита на 
личните данни, следва да се установят 
нови правила относно публикуването на 
информация за всички бенефициери на
селскостопанските фондове.

(70к) В резултат на това, след 
задълбочен анализ и оценка на най-
подходящия начин за съобразяване с 
правото на бенефициерите на защита на 
личните данни, следва да се установят 
нови правила относно публикуването на 
информация за селскостопанските 
фондове.

Or. fr

Изменение 803
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
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Член 110 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110 a
Публикуване на бенефициерите

заличава се

1. Държавите членки гарантират 
ежегодно публикуване ex post на 
бенефициерите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. 
Това публикуване включва:
а) без да се засягат разпоредбите на 
член 110б, параграф 1 от настоящия 
регламент, имената на 
бенефициерите, както следва:
i) лично и фамилно име в случаите, 
когато бенефициерите са физически 
лица;
ii) пълното регистрирано юридическо 
наименование в случаите, когато 
бенефициерите са юридически лица 
със самостоятелна правосубектност 
по законодателството на 
съответната държава членка;
iii) пълното регистрирано 
наименование на асоциацията или 
приетото официално наименование в 
случаите, когато бенефициерите са 
асоциации без собствена 
правосубектност;
б) общината, в която бенефициерът 
живее или е регистриран, и 
пощенския код, когато е наличен, или 
част от него за обозначаване на 
общината;
в) Изплатените суми по всяка мярка, 
финансирана от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, 
получени от всеки бенефициер през 
съответната финансова година;
г) Естеството и описанието на 
мерките, финансирани от ЕФГЗ или 
ЕЗФРСР, по които се предоставя 
посоченото в подточка в) 
подпомагане.
Посочената в първата алинея 
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информация се оповестява на единен 
уебсайт във всяка отделна държава 
членка. Тя остава на разположение за 
срок от две години след датата на 
първоначалното публикуване.
2. Относно плащанията по мерките, 
финансирани от ЕЗФРСР и посочени 
в подточка в) от първата алинея на 
параграф 1, подлежащите на 
публикуване суми съответстват на 
общото публично финансиране, което 
включва приноса както на ЕС, така и 
на държавата членка.

Or. en

Изменение 804
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 110 а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110 а Член 110 а 
Публикуване на бенефициерите Публикуване на европейските 

земеделски фондове

Or. fr

Изменение 805
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 110 а – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите членки гарантират
ежегодно публикуване ex post на 
бенефициерите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. 
Това публикуване включва:

(1) Държавите членки гарантират 
ежегодно публикуване ex post на всички 
бенефициери на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Това 
публикуване включва:
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а) без да се засягат разпоредбите на 
член 110б, параграф 1 от настоящия 
регламент, имената на 
бенефициерите, както следва:

а) всички бенефициери и

i) лично и фамилно име в случаите, 
когато бенефициерите са физически 
лица;
ii) пълното регистрирано юридическо 
наименование в случаите, когато 
бенефициерите са юридически лица 
със самостоятелна правосубектност 
по законодателството на 
съответната държава членка;
iii) пълното регистрирано 
наименование на асоциацията или 
приетото официално наименование в 
случаите, когато бенефициерите са 
асоциации без собствена 
правосубектност;
б) общината, в която бенефициерът 
живее или е регистриран, и 
пощенския код, когато е наличен, или 
част от него за обозначаване на 
общината;

б) сумите, които те са получили, 
класифицирани според размера им, 
както е посочено от Комисията в 
акта за изпълнение по член 110г.

в) Изплатените суми по всяка мярка, 
финансирана от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, 
получени от всеки бенефициер през 
съответната финансова година;
г) Естеството и описанието на 
мерките, финансирани от ЕФГЗ или 
ЕЗФРСР, по които се предоставя 
посоченото в подточка в) 
подпомагане.

Or. de

Обосновка

С решение от 9.11.2010 г. по дела C-92/09 и C93/09 Съдът на ЕС обяви за недопустимо 
публикуването в интернет на информация за финансирането, отпуснато на 
физически лица. В представеното предложение на Комисията не са взети предвид 
съображенията във връзка със защитата на личните данни. Но публикуването на 
общите суми и на бенефициерите, класифицирани според размера на получените суми,
би било целесъобразно и би съответствало на правото на ЕС.
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Изменение 806
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 110 а – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират
ежегодно публикуване ex post на 
бенефициерите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. 
Това публикуване включва:

1. Европейската комисия 
осъществява ежегодно публикуване ex 
post относно ЕФГЗ и ЕЗФРСР въз 
основа на данните от преписките с 
лични данни за плащанията, 
извършени от държавите членки.
Това публикуване включва:

a) без да се засягат разпоредбите на 
член 110б, параграф 1 от настоящия 
регламент, имената на 
бенефициерите, както следва:

а) разпределение на броя на 
бенефициерите по вид суми на 
получените помощи;

i) лично и фамилно име в случаите, 
когато бенефициерите са физически 
лица;
ii) пълното регистрирано юридическо 
наименование в случаите, когато 
бенефициерите са юридически лица 
със самостоятелна правосубектност 
по законодателството на 
съответната държава членка;
iii) пълното регистрирано 
наименование на асоциацията или 
приетото официално наименование в 
случаите, когато бенефициерите са 
асоциации без собствена 
правосубектност;
б) общината, в която бенефициерът 
живее или е регистриран, и 
пощенския код, когато е наличен, или 
част от него за обозначаване на 
общината;

б) сумите на изплатените помощи 
във всяка държава членка по видове 
инструменти и фондове;

в) Изплатените суми по всяка мярка, 
финансирана от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, 
получени от всеки бенефициер през 
съответната финансова година;

в) правните форми на съответните 
бенефициери и техните служители 
по държави членки.
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Or. fr

Изменение 807
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 а – параграф 1 – алинея 1 – буква а – тире i

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) лично и фамилно име в случаите, 
когато бенефициерите са физически 
лица;

заличава се

Or. en

Изменение 808
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 110 а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в първата алинея 
информация се оповестява на единен 
уебсайт във всяка отделна държава 
членка. Тя остава на разположение за 
срок от две години след датата на 
първоначалното публикуване.

Посочената в първата алинея 
информация се оповестява на единен 
уебсайт. Тя остава на разположение за 
срок от десет години след датата на 
първоначалното публикуване.

Or. fr

Изменение 809
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 110 а – параграф  2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Относно плащанията по мерките, 2. Относно плащанията по мерките, 



PE498.000v01-00 18/22 AM\916298BG.doc

BG

финансирани от ЕЗФРСР и посочени в 
подточка в) от първата алинея на
параграф 1, подлежащите на 
публикуване суми съответстват на 
общото публично финансиране, което 
включва приноса както на ЕС, така и 
на държавата членка.

финансирани от ЕЗФРСР и посочени в 
параграф 1, подлежащите на 
публикуване суми съответстват на 
общото публично финансиране, 
включително приноса на държавите 
членки и на Съюза.

Or. fr

Изменение 810
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 110 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110б
Праг

заличава се

Когато сумата на помощта, получена 
в рамките на една година от даден 
бенефициер, е по-малка или равна на 
сумата, определена от държавата 
членка съгласно член 49 от Регламент 
(ЕС) № DP/xxx, държавата членка не 
публикува името на съответния 
бенефициер, както е предвидено в 
точка а) от първата алинея на 
член 110а, параграф 1 на посочения 
регламент.
Сумите, определени от държавата 
членка съгласно член 49 от Регламент 
(ЕС) № DP/xxx и нотифицирани на 
Комисията съгласно същия регламент 
се оповестяват от Комисията в 
съответствие с правилата, приети 
по член 110г.
Когато се прилага първият параграф 
на посочения член, държавите членки 
публикуват информацията, 
определена в точки б), в) и г) от 
първата алинея на член 110а, 
параграф 1 и бенефициерът се 
идентифицира чрез код. Държавите 
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членки вземат решение относно 
формата на този код.

Or. fr

Изменение 811
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 110 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110 б
Праг

заличава се

Когато сумата на помощта, получена 
в рамките на една година от даден 
бенефициер, е по-малка или равна на 
сумата, определена от държавата 
членка съгласно член 49 от Регламент 
(ЕС) № DP/xxx, държавата членка не 
публикува името на съответния 
бенефициер, както е предвидено в 
точка а) от първата алинея на 
член 110а, параграф 1 на посочения 
регламент.
Сумите, определени от държавата 
членка съгласно член 49 от Регламент 
(ЕС) № DP/xxx и нотифицирани на 
Комисията съгласно същия регламент 
се оповестяват от Комисията в 
съответствие с правилата, приети 
по член 110г.
Когато се прилага първият параграф 
на посочения член, държавите членки 
публикуват информацията, 
определена в точки б), в) и г) от 
първата алинея на член 110а, 
параграф 1 и бенефициерът се 
идентифицира чрез код. Държавите 
членки вземат решение относно 
формата на този код.

Or. en
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Изменение 812
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 110 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110 б 
Праг 

заличава се

Когато сумата на помощта, получена 
в рамките на една година от даден 
бенефициер, е по-малка или равна на 
сумата, определена от държавата 
членка съгласно член 49 от Регламент 
(ЕС) № DP/xxx, държавата членка не 
публикува името на съответния 
бенефициер, както е предвидено в 
точка а) от първата алинея на 
член 110а, параграф 1 на посочения 
регламент.
Сумите, определени от държавата 
членка съгласно член 49 от Регламент 
(ЕС) № DP/xxx и нотифицирани на 
Комисията съгласно същия регламент 
се оповестяват от Комисията в 
съответствие с правилата, приети 
по член 110г.
Когато се прилага първият параграф 
на посочения член, държавите членки 
публикуват информацията, 
определена в точки б), в) и г) от 
първата алинея на член 110а, 
параграф 1 и бенефициерът се 
идентифицира чрез код. Държавите 
членки вземат решение относно 
формата на този код.

Or. en

Изменение 813
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer
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Предложение за регламент
Член 110 в

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110 в
Информация за бенефициерите

заличава се

Държавите членки информират 
бенефициерите, че техните данни ще 
бъдат публикувани в съответствие с 
член 110а и че могат да бъдат 
обработвани от одитиращи или 
разследващи органи на Съюза и на 
държавите членки с цел опазване на 
финансовите интереси на Съюза.
Съгласно изискванията на Директива 
95/46/ЕО, когато става въпрос за 
лични данни, държавите членки 
информират бенефициерите относно 
правата им в съответствие с 
правилата за защита на данните и 
относно процедурите, прилагани за 
упражняване на тези права.

Or. en

Изменение 814
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 110 в

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110 в
Информация за бенефициерите

заличава се

Държавите членки информират 
бенефициерите, че техните данни ще 
бъдат публикувани в съответствие с 
член 110а и че могат да бъдат 
обработвани от одитиращи или 
разследващи органи на Съюза и на 
държавите членки с цел опазване на 
финансовите интереси на Съюза.
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Съгласно изискванията на Директива 
95/46/ЕО, когато става въпрос за 
лични данни, държавите членки 
информират бенефициерите относно 
правата им в съответствие с 
правилата за защита на данните и 
относно процедурите, прилагани за 
упражняване на тези права.

Or. fr

Изменение 815
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 110 г - алинея 1 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) формата, включително и начина на 
представяне по мерки, както и за 
графика за публикуване, предвиден в 
членове 110а и 110б;

a) формата, включително и начина на 
представяне, както и за графика за 
публикуване, предвиден в член 110а;

Or. fr

Изменение 816
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 110 г - алинея 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) единното прилагане на член 110в; заличава се

Or. fr


