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Tarkistus 790
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 c kappale 

Komission teksti Tarkistus

(70 c) Tuomioistuin ei tuomiossaan 
kiistänyt Euroopan 
maataloustukirahastosta ja Euroopan 
maaseuturahastosta peräisin olevien 
varojen käyttöä koskevan julkisen 
valvonnan vahvistamistavoitteen 
legitimiteettiä. Tätä tavoitetta olisi 
analysoitava ottaen huomioon uusi 
1 päivästä tammikuuta 2014 sovellettava 
varainhoidon hallinto- ja valvontakehys. 
Tässä kehyksessä kansallisten 
viranomaisten tekemät tarkastukset eivät 
voi olla kaikenkattavia ja erityisesti 
paikalla voidaan lähes kaikissa 
järjestelmissä tarkastaa vain rajallinen 
osuus populaatiosta. Tarkastusten 
vähimmäismäärien lisääminen nykyisestä 
lisäisi kansallisten viranomaisten 
taloudellista ja hallinnollista taakkaa eikä 
olisi nykytilanteessa kustannustehokasta. 
Lisäksi uudessa kehyksessä jäsenvaltiot 
voivat eräin edellytyksin vähentää 
paikalla tehtävien tarkastusten määrää. 
Tätä taustaa vasten maatalousrahastojen 
tuensaajien julkaiseminen vahvistaa 
asianomaisten varojen julkista valvontaa 
ja täydentää sen vuoksi hyvin nykyistä 
hallinto- ja valvontakehystä, joka on 
tarpeen unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi asianmukaisesti. 
Kansallisten viranomaisten olisi uusia 
unionin varojen täytäntöönpanoon 
liittyviä, hallinnollista menettelyä 
yksinkertaistavia ja hallinnollisia 
kustannuksia alentavia sääntöjä 
soveltaessaan voitava luottaa julkiseen 
valvontaan ja erityisesti sen 
ennaltaehkäisevään ja 
pelotevaikutukseen, jolla torjutaan 

Poistetaan.
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petoksia ja julkisten varojen 
väärinkäyttöä, koska se hillitsee 
yksittäisten tuensaajien sääntöjenvastaista 
toimintaa.

Or. fr

Tarkistus 791
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 d kappale 

Komission teksti Tarkistus

(70 d) Maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston varojen käytön 
julkisen valvonnan tavoite, johon 
tuensaajien julkistamisella pyritään, 
voidaan saavuttaa ainoastaan, jos 
varmistetaan tiettyjen tietojen saattaminen 
yleisön tietoon. Kyseisiin tietoihin olisi 
kuuluttava tuensaajan henkilötiedot, 
myönnetty määrä, se, mistä rahastosta 
kyseinen määrä on myönnetty, sekä 
asianomaisen toimenpiteen tarkoitus ja 
luonne. Kyseiset tiedot olisi julkaistava 
haitaten mahdollisimman vähän Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
tunnustettuja oikeuksia eli tuensaajien 
oikeutta yksityiselämänsä kunnioitukseen 
yleensä ja erityisesti oikeutta 
henkilötietojen suojaan. 

(70 d) Julkaistuissa tiedoissa käytetään 
tietoja, jotka on otettu jäsenvaltioiden 
toimittamista yksittäisistä maksutietueista.
Kyseiset tiedot olisi julkaistava haitaten 
mahdollisimman vähän Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
tunnustettuja oikeuksia eli tuensaajien 
oikeutta yksityiselämänsä kunnioitukseen 
yleensä ja erityisesti oikeutta 
henkilötietojen suojaan.

Or. fr

Tarkistus 792
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 70 e kappale 

Komission teksti Tarkistus

(70 e) 70 e) Kun julkaistaan tiedot 
toimenpiteestä, jonka nojalla viljelijällä 
on oikeus saada tukea, sekä tuen luonne 
ja tarkoitus, yleisö saa konkreettista tietoa 
tuetusta toiminnasta ja myönnetyn tuen 
käyttötarkoituksesta. Tämä lisää 
taloudellisen edun suojaamiseen liittyvän 
julkisen valvonnan ennaltaehkäisevää ja 
pelotevaikutusta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 793
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 e kappale 

Komission teksti Tarkistus

(70 e) Kun julkaistaan tiedot 
toimenpiteestä, jonka nojalla viljelijällä 
on oikeus saada tukea, sekä tuen luonne 
ja tarkoitus, yleisö saa konkreettista tietoa 
tuetusta toiminnasta ja myönnetyn tuen 
käyttötarkoituksesta. Tämä lisää 
taloudellisen edun suojaamiseen liittyvän 
julkisen valvonnan ennaltaehkäisevää ja 
pelotevaikutusta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Valvonta on viranomaistehtävä, eikä sitä voi delegoida kansalaisille julkistamalla tiedot 
verkossa.

Tarkistus 794
Eric Andrieu
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 f kappale 

Komission teksti Tarkistus

(70 f) Jotta saavutettaisiin tasapaino 
toisaalta maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston varojen käytön 
julkisen valvonnan tavoitteen ja toisaalta 
tuensaajien yksityiselämänsä 
kunnioitukseen yleensä ja henkilötietojen 
suojaan liittyvien oikeuksien välillä, tuen 
suuruus olisi otettava huomioon. 
Perusteelliset analyysit ja sidosryhmien 
kuuleminen osoittivat, että tällaisen 
julkaisemisen tehokkuuden 
parantamiseksi ja tuensaajien oikeuksien 
rikkomisen estämiseksi tukimäärille olisi 
vahvistettava kynnys, jonka alittuessa 
tuensaajan nimeä ei julkaista.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 795
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 f kappale 

Komission teksti Tarkistus

(70 f) Jotta saavutettaisiin tasapaino 
toisaalta maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston varojen käytön 
julkisen valvonnan tavoitteen ja toisaalta 
tuensaajien yksityiselämänsä 
kunnioitukseen yleensä ja henkilötietojen 
suojaan liittyvien oikeuksien välillä, tuen 
suuruus olisi otettava huomioon. 
Perusteelliset analyysit ja sidosryhmien 
kuuleminen osoittivat, että tällaisen 
julkaisemisen tehokkuuden 
parantamiseksi ja tuensaajien oikeuksien 
rikkomisen estämiseksi tukimäärille olisi 
vahvistettava kynnys, jonka alittuessa 

Poistetaan.
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tuensaajan nimeä ei julkaista.

Or. en

Perustelu

Avoimuussääntöjä olisi sovellettava kaikkiin YMP-tuensaajiin. Kynnysarvon käyttäminen on 
tarpeetonta, kun on kyse julkisista varoista, ja sellainen loisi vain eriarvoisuutta pienten ja 
suurten tilojen välille.

Tarkistus 796
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 g kappale 

Komission teksti Tarkistus

(70 g) Kynnyksen olisi kuvastettava 
YMP:n tukijärjestelmien tasoa ja 
perustuttava siihen. Koska eri 
jäsenvaltioiden maatalouselinkeinot 
vaihtelevat huomattavasti ja voivat 
poiketa merkittävästi unionin 
keskimääräisestä maatilarakenteesta, olisi 
sallittava erilaisten, jäsenvaltion 
tilanteeseen soveltuvien 
vähimmäiskynnysten soveltaminen. 
Asetuksessa (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
vahvistetaan pientiloille yksinkertainen 
erityisjärjestelmä. Kyseisen asetuksen 49 
artiklassa säädetään tuen määrän 
laskentaperusteista. Kyseisiä perusteita 
olisi johdonmukaisuuden vuoksi 
käytettävä myös vahvistettaessa 
jäsenvaltiokohtaisia kynnyksiä, jotka 
liittyvät tuensaajan nimen julkaisemiseen. 
Kyseisen kynnyksen alittuessa olisi 
julkaistava nimen lisäksi kaikki tarvittavat 
tiedot, joiden avulla veronmaksajat saavat 
YMP:sta paikkansapitävän kuvan.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 797
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 g kappale 

Komission teksti Tarkistus

(70 g) Kynnyksen olisi kuvastettava 
YMP:n tukijärjestelmien tasoa ja 
perustuttava siihen. Koska eri 
jäsenvaltioiden maatalouselinkeinot 
vaihtelevat huomattavasti ja voivat 
poiketa merkittävästi unionin 
keskimääräisestä maatilarakenteesta, olisi 
sallittava erilaisten, jäsenvaltion 
tilanteeseen soveltuvien 
vähimmäiskynnysten soveltaminen. 
Asetuksessa (EU) N:o xxx/xxx [DP] 
vahvistetaan pientiloille yksinkertainen 
erityisjärjestelmä. Kyseisen asetuksen 49 
artiklassa säädetään tuen määrän 
laskentaperusteista. Kyseisiä perusteita 
olisi johdonmukaisuuden vuoksi 
käytettävä myös vahvistettaessa 
jäsenvaltiokohtaisia kynnyksiä, jotka 
liittyvät tuensaajan nimen julkaisemiseen. 
Kyseisen kynnyksen alittuessa olisi 
julkaistava nimen lisäksi kaikki tarvittavat 
tiedot, joiden avulla veronmaksajat saavat 
YMP:sta paikkansapitävän kuvan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Avoimuussääntöjä olisi sovellettava kaikkiin YMP-tuensaajiin. Kynnysarvon käyttäminen on 
tarpeetonta, kun on kyse julkisista varoista, ja sellainen loisi vain eriarvoisuutta pienten ja 
suurten tilojen välille.

Tarkistus 798
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 70 h kappale 

Komission teksti Tarkistus

(70 h) Lisäksi näiden tietojen saattaminen 
yleisön tietoon lisää YMP:n yhteydessä 
tapahtuvan unionin varojen käytön 
avoimuutta, mikä parantaa kyseisen 
politiikan näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä. 
Se lisää kansalaisten mahdollisuuksia 
osallistua päätöksentekomenettelyihin ja 
sen avulla varmistetaan, että hallinnolla on 
suhteessa kansalaisiin suurempi 
legitimiteetti ja että se on tehokkaampaa ja 
vastuullisempaa. Se myös auttaa 
paikallisväestöä näkemään konkreettisia 
esimerkkejä maatalouden tuottamista 
julkishyödykkeistä ja tukee
maatalousalalle myönnettävän julkisen 
tuen oikeutusta. Lisäksi viljelijöiden 
henkilökohtainen vastuu julkisten varojen 
käytössä lisääntyy.

(70 h) Näiden tietojen saattaminen yleisön 
tietoon lisää YMP:n yhteydessä tapahtuvan 
unionin varojen käytön avoimuutta, mikä 
parantaa kyseisen politiikan näkyvyyttä ja 
ymmärrettävyyttä. Se lisää kansalaisten 
mahdollisuuksia osallistua 
päätöksentekomenettelyihin ja sen avulla 
varmistetaan, että hallinnolla on suhteessa 
kansalaisiin suurempi legitimiteetti ja että 
se on tehokkaampaa ja vastuullisempaa. Se 
myös auttaa lisäämään maatalousalalle 
myönnettävän julkisen tuen oikeutusta. 
Lisäksi viljelijöiden henkilökohtainen 
vastuu julkisten varojen käytössä lisääntyy.

Or. fr

Tarkistus 799
Peter Jahr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 h kappale 

Komission teksti Tarkistus

(70 h) Lisäksi näiden tietojen saattaminen 
yleisön tietoon lisää YMP:n yhteydessä 
tapahtuvan unionin varojen käytön 
avoimuutta, mikä parantaa kyseisen 
politiikan näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä. 
Se lisää kansalaisten mahdollisuuksia 
osallistua päätöksentekomenettelyihin ja 
sen avulla varmistetaan, että hallinnolla on 
suhteessa kansalaisiin suurempi 
legitimiteetti ja että se on tehokkaampaa ja 
vastuullisempaa. Se myös auttaa 
paikallisväestöä näkemään konkreettisia 
esimerkkejä maatalouden tuottamista 

(70 h) Lisäksi näiden tietojen saattaminen 
yleisön tietoon lisää YMP:n yhteydessä 
tapahtuvan unionin varojen käytön 
avoimuutta, mikä parantaa kyseisen 
politiikan näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä. 
Jotta tähän päästäisiin myös unionin 
muissa politiikoissa, vastaavia sääntöjä 
olisi sovellettava myös muiden unionin 
rahastojen (EAKR, ESR ja EKTR) 
tuensaajiin. Se lisää kansalaisten 
mahdollisuuksia osallistua 
päätöksentekomenettelyihin ja sen avulla 
varmistetaan, että hallinnolla on suhteessa 
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julkishyödykkeistä ja tukee maatalousalalle 
myönnettävän julkisen tuen oikeutusta. 
Lisäksi viljelijöiden henkilökohtainen 
vastuu julkisten varojen käytössä lisääntyy.

kansalaisiin suurempi legitimiteetti ja että 
se on tehokkaampaa ja vastuullisempaa. Se 
myös auttaa paikallisväestöä näkemään 
konkreettisia esimerkkejä maatalouden 
tuottamista julkishyödykkeistä ja tukee 
maatalousalalle myönnettävän julkisen 
tuen oikeutusta. Lisäksi viljelijöiden 
henkilökohtainen vastuu julkisten varojen 
käytössä lisääntyy.

Or. de

Tarkistus 800
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 i kappale 

Komission teksti Tarkistus

(70 i) 70 i) Maataloustukirahastosta ja 
maaseuturahastosta peräisin olevien 
varojen käyttöä koskevan julkisen 
valvonnan tavoitteen ensisijainen 
painoarvo huomioon ottaen on 
suhteellisuusperiaatteen ja henkilötietojen 
suojaamista koskevan vaatimuksen 
kannalta perusteltua säätää asiaa 
koskevien tietojen yleisestä 
julkaisemisesta, sillä se ei mene 
pitemmälle kuin on tarpeen 
demokraattisessa yhteiskunnassa ja 
unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi. 

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 801
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 70 j kappale

Komission teksti Tarkistus

(70 j) Tietosuojavaatimusten 
noudattamiseksi rahastojen tuensaajille 
olisi ennen julkaisua ilmoitettava heitä 
koskevien tietojen julkaisemisesta ja siitä, 
että unionin ja jäsenvaltioiden tarkastus-
ja tutkintaelimet voivat käsitellä heidän 
henkilötietojaan unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseksi. Lisäksi tuensaajille 
olisi ilmoitettava, millaisia oikeuksia 
heillä on direktiivin 95/46/EY nojalla ja 
millaisia menettelyjä näitä oikeuksia 
harjoitettaessa on sovellettava.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 802
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 k kappale 

Komission teksti Tarkistus

(70 k) Koska parasta tapaa kunnioittaa 
tuensaajien oikeutta henkilötietojen 
suojaan on perusteellisesti analysoitu ja 
arvioitu, olisi vahvistettava uudet säännöt, 
jotka koskevat kaikkia
maataloustukirahaston tuensaajia
koskevien tietojen julkaisemista.

(70 k) Koska parasta tapaa kunnioittaa 
tuensaajien oikeutta henkilötietojen 
suojaan on perusteellisesti analysoitu ja 
arvioitu, olisi vahvistettava uudet säännöt, 
jotka koskevat maataloustukirahastoa
koskevien tietojen julkaisemista.

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
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110 a artikla

Komission teksti Tarkistus

110 a artikla Poistetaan.
Tuensaajien julkaiseminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maataloustukirahaston ja 
maaseuturahastontuensaajat julkaistaan 
vuosittain jälkikäteen. Julkaisussa on 
oltava seuraavat tiedot:
a) sen estämättä, mitä tämän asetuksen 
110 b artiklan ensimmäisessä kohdassa 
säädetään, tuensaajien nimet seuraavasti:
i) etu- ja sukunimi, kun tuensaajat ovat 
luonnollisia henkilöitä;
ii) täydellinen virallinen nimi, sellaisena 
kuin se on rekisteröitynä, kun tuensaajat 
ovat oikeushenkilöitä, jotka ovat 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan itsenäisiä oikeushenkilöitä;
iii) yhdistyksen täydellinen nimi, 
sellaisena kuin se on rekisteröitynä tai 
muulla tavoin virallisesti tunnustettuna, 
kun tuensaajat ovat yhdistyksiä, jotka 
eivät ole oikeushenkilöitä;
b) kunta, jossa tuensaaja asuu tai jonne 
tämä on rekisteröity, tarvittaessa kunnan 
postinumero tai sen osa;
c) kuhunkin maataloustukirahastosta tai 
maaseuturahastosta rahoitettuun 
toimenpiteeseen liittyvät, kunkin 
tuensaajan asianomaisena 
varainhoitovuonna saamat tukimäärät;
d) maataloustukirahastosta tai 
maaseuturahastosta rahoitettujen 
toimenpiteiden luonne ja kuvaus sekä se, 
missä toimenpiteessä c alakohdassa 
tarkoitettu tuki on myönnetty.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot julkaistaan yhdellä 
jäsenvaltiokohtaisella www-sivustolla. 
Tiedot on pidettävä saatavilla kahden 
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vuoden ajan ensimmäisestä julkaisusta.
2. Kun kyseessä ovat 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan c alakohdassa 
tarkoitettuihin maataloustukirahastosta 
rahoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät tuet, 
julkaistavat määrät ovat julkisen tuen 
kokonaismääriä, joihin sisältyvät sekä 
unionin että kansalliset maksuosuudet.

Or. en

Tarkistus 804
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
110 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

110 a artikla 110 a artikla

Tuensaajien julkaiseminen Euroopan maatalousrahastoja koskevien 
tietojen julkaiseminen

Or. fr

Tarkistus 805
Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
110 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuensaajat julkaistaan vuosittain 
jälkikäteen. Julkaisussa on oltava seuraavat 
tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maataloustukirahaston ja maaseuturahaston 
tuensaajien kokonaismäärä julkaistaan 
vuosittain jälkikäteen. Julkaisussa on 
oltava seuraavat tiedot:

a) sen estämättä, mitä tämän asetuksen 
110 b artiklan ensimmäisessä kohdassa 
säädetään, tuensaajien nimet seuraavasti:

a) tuensaajien kokonaismäärä ja

i) etu- ja sukunimi, kun tuensaajat ovat 
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luonnollisia henkilöitä;
ii) täydellinen virallinen nimi, sellaisena 
kuin se on rekisteröitynä, kun tuensaajat 
ovat oikeushenkilöitä, jotka ovat 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan itsenäisiä oikeushenkilöitä;
iii) yhdistyksen täydellinen nimi, 
sellaisena kuin se on rekisteröitynä tai 
muulla tavoin virallisesti tunnustettuna, 
kun tuensaajat ovat yhdistyksiä, jotka 
eivät ole oikeushenkilöitä;
b) kunta, jossa tuensaaja asuu tai jonne 
tämä on rekisteröity, tarvittaessa kunnan 
postinumero tai sen osa;

b) tuensaajien saamat tukimäärät 
suuruusluokittain, jotka komissio 
vahvistaa 110 d artiklassa tarkoitetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä.

c) kuhunkin maataloustukirahastosta tai 
maaseuturahastosta rahoitettuun 
toimenpiteeseen liittyvät, kunkin 
tuensaajan asianomaisena 
varainhoitovuonna saamat tukimäärät;
d) maataloustukirahastosta tai 
maaseuturahastosta rahoitettujen 
toimenpiteiden luonne ja kuvaus sekä se, 
missä toimenpiteessä c alakohdassa 
tarkoitettu tuki on myönnetty.

Or. de

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 9. marraskuuta 2010 tuomion asioissa C-92/09 ja 
C-93/09. Sillä kielletään luonnollisia henkilöitä koskevien tukitietojen julkaiseminen 
internetissä. Käsiteltävänä olevassa komission ehdotuksessa ei ole otettu huomioon 
tietosuojakysymyksiä. Tuensaajien ja suuruusluokittain jaoteltujen kokonaistukimäärien 
julkaiseminen olisi kuitenkin kohtuullista ja unionin oikeuden mukaista.

Tarkistus 806
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi



AM\916298FI.doc 15/21 PE498.000v01-00

FI

110 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston tuensaajat julkaistaan
vuosittain jälkikäteen. Julkaisussa on 
oltava seuraavat tiedot:

1. Komissio julkaisee 
maataloustukirahastoa ja 
maaseuturahastoa koskevat tiedot
vuosittain jälkikäteen jäsenvaltioiden 
toimittamien yksittäisten maksutietueiden 
perusteella. Julkaisussa on oltava seuraavat 
tiedot:

a) sen estämättä, mitä tämän asetuksen 
110 b artiklan ensimmäisessä kohdassa 
säädetään, tuensaajien nimet seuraavasti:

a) tuensaajien määrä jaoteltuna saadun 
tuen suuruuden mukaisesti;

i) etu- ja sukunimi, kun tuensaajat ovat 
luonnollisia henkilöitä;
ii) täydellinen virallinen nimi, sellaisena 
kuin se on rekisteröitynä, kun tuensaajat 
ovat oikeushenkilöitä, jotka ovat 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan itsenäisiä oikeushenkilöitä;
iii) yhdistyksen täydellinen nimi, 
sellaisena kuin se on rekisteröitynä tai 
muulla tavoin virallisesti tunnustettuna, 
kun tuensaajat ovat yhdistyksiä, jotka 
eivät ole oikeushenkilöitä;
b) kunta, jossa tuensaaja asuu tai jonne 
tämä on rekisteröity, tarvittaessa kunnan 
postinumero tai sen osa;

b) kussakin jäsenvaltiossa maksetut 
toimenpide- ja rahastokohtaiset 
tukimäärät;

c) kuhunkin maataloustukirahastosta tai 
maaseuturahastosta rahoitettuun 
toimenpiteeseen liittyvät, kunkin 
tuensaajan asianomaisena 
varainhoitovuonna saamat tukimäärät;

c) tuensaajien oikeudellinen muoto ja 
henkilöstömäärät jäsenvaltioittain.

Or. fr

Tarkistus 807
Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
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110 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) etu- ja sukunimi, kun tuensaajat ovat 
luonnollisia henkilöitä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 808
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
110 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot julkaistaan yhdellä 
jäsenvaltiokohtaisella www-sivustolla.
Tiedot on pidettävä saatavilla kahden
vuoden ajan ensimmäisestä julkaisusta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot julkaistaan yhdellä www-sivustolla. 
Tiedot on pidettävä saatavilla kymmenen
vuoden ajan ensimmäisestä julkaisusta.

Or. fr

Tarkistus 809
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
110 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyseessä ovat 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan c alakohdassa
tarkoitettuihin maataloustukirahastosta 
rahoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät tuet, 
julkaistavat määrät ovat julkisen tuen 
kokonaismääriä, joihin sisältyvät sekä 
unionin että kansalliset maksuosuudet.

2. Kun kyseessä ovat 1 kohdassa
tarkoitettuihin maataloustukirahastosta 
rahoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät tuet, 
julkaistavat määrät ovat julkisen tuen 
kokonaismääriä, joihin sisältyvät sekä 
unionin että kansalliset maksuosuudet.

Or. fr
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Tarkistus 810
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
110 b artikla

Komission teksti Tarkistus

110 b artikla Poistetaan.
Kynnys

Jos tuensaajan jonakin vuonna saaman 
tuen määrä on enintään jäsenvaltion 
asetuksen (EU) N:o DP/xxx 49 artiklan 
mukaisesti vahvistama määrä, kyseinen 
jäsenvaltio ei julkaise kyseisen tuensaajan 
nimeä, josta säädetään tämän asetuksen 
110 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdassa.
Komissio julkaisee jäsenvaltion asetuksen 
(EU) N:o DP/xxx 49 artiklan mukaisesti 
vahvistamat määrät, jotka on annettu 
komissiolle tiedoksi kyseisen asetuksen 
mukaisesti, 110 d artiklan nojalla 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.
Tämän artiklan ensimmäistä kohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltion on julkaistava 
110 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitetut tiedot siten, että tuensaajalle 
annetaan tunnuskoodi. Jäsenvaltion on 
päätettävä koodin muodosta.

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi
110 b artikla

Komission teksti Tarkistus

110 b artikla Poistetaan.



PE498.000v01-00 18/21 AM\916298FI.doc

FI

Kynnys
Jos tuensaajan jonakin vuonna saaman 
tuen määrä on enintään jäsenvaltion 
asetuksen (EU) N:o DP/xxx 49 artiklan 
mukaisesti vahvistama määrä, kyseinen 
jäsenvaltio ei julkaise kyseisen tuensaajan 
nimeä, josta säädetään tämän asetuksen 
110 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdassa.
Komissio julkaisee jäsenvaltion asetuksen 
(EU) N:o DP/xxx 49 artiklan mukaisesti 
vahvistamat määrät, jotka on annettu 
komissiolle tiedoksi kyseisen asetuksen 
mukaisesti, 110 d artiklan nojalla 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.
Tämän artiklan ensimmäistä kohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltion on julkaistava 
110 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitetut tiedot siten, että tuensaajalle 
annetaan tunnuskoodi. Jäsenvaltion on 
päätettävä koodin muodosta.

Or. en

Tarkistus 812
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
110 b artikla

Komission teksti Tarkistus

110 b artikla Poistetaan.
Kynnys

Jos tuensaajan jonakin vuonna saaman 
tuen määrä on enintään jäsenvaltion 
asetuksen (EU) N:o DP/xxx 49 artiklan 
mukaisesti vahvistama määrä, kyseinen 
jäsenvaltio ei julkaise kyseisen tuensaajan 
nimeä, josta säädetään tämän asetuksen 
110 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdassa.
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Komissio julkaisee jäsenvaltion asetuksen 
(EU) N:o DP/xxx 49 artiklan mukaisesti 
vahvistamat määrät, jotka on annettu 
komissiolle tiedoksi kyseisen asetuksen 
mukaisesti, 110 d artiklan nojalla 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.
Tämän artiklan ensimmäistä kohtaa 
sovellettaessa jäsenvaltion on julkaistava 
110 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitetut tiedot siten, että tuensaajalle 
annetaan tunnuskoodi. Jäsenvaltion on 
päätettävä koodin muodosta.

Or. en

Tarkistus 813
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
110 c artikla

Komission teksti Tarkistus

110 c artikla Poistetaan.
Tiedottaminen tuensaajille

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
tuensaajille, että heitä/niitä koskevat 
tiedot julkaistaan 110 a artiklan 
mukaisesti ja että unionin ja 
jäsenvaltioiden tarkastus- ja 
tutkintaelimet voivat käsitellä näitä tietoja 
yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamiseksi.
Kun kyseessä ovat henkilötiedot, 
jäsenvaltioiden on direktiivin 95/46/EY 
vaatimusten mukaisesti ilmoitettava 
tuensaajille, mitkä ovat heidän 
tietosuojasääntöjen mukaiset oikeutensa 
ja millaisia menettelyjä näitä oikeuksia 
harjoitettaessa on sovellettava.

Or. en
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Tarkistus 814
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
110 c artikla

Komission teksti Tarkistus

110 c artikla Poistetaan.
Tiedottaminen tuensaajille

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
tuensaajille, että heitä/niitä koskevat 
tiedot julkaistaan 110 a artiklan 
mukaisesti ja että unionin ja 
jäsenvaltioiden tarkastus- ja 
tutkintaelimet voivat käsitellä näitä tietoja 
yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamiseksi.
Kun kyseessä ovat henkilötiedot, 
jäsenvaltioiden on direktiivin 95/46/EY 
vaatimusten mukaisesti ilmoitettava 
tuensaajille, mitkä ovat heidän 
tietosuojasääntöjen mukaiset oikeutensa 
ja millaisia menettelyjä näitä oikeuksia 
harjoitettaessa on sovellettava.

Or. fr

Tarkistus 815
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
110 d artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 110 a ja 110 b artiklassa säädetyn 
julkaisemisen muotoa, 
toimenpidekohtainen esittäminen mukaan 
luettuna, ja aikataulua;

a) 110 a artiklassa säädetyn julkaisemisen 
muotoa, esittäminen mukaan luettuna, ja 
aikataulua;

Or. fr
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Tarkistus 816
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
110 d artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 110 c artiklan yhdenmukaista 
soveltamista;

Poistetaan.

Or. fr


