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Módosítás 790
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
70 c preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70c)Ítéletében a Bíróság nem vitatta azon 
célkitűzés jogosságát, hogy meg kell 
erősíteni az EMGA-ból és az EMVA-ból 
származó pénzeszközök nyilvános 
ellenőrzését. Ezt a célkitűzést a 2014. 
január 1-jétől alkalmazandó új pénzügyi 
irányítási és ellenőrzési kerettel 
összefüggésben kell megvizsgálni. Ezen 
kereteken belül ugyanis a tagállami 
közigazgatási szervek által végzett 
ellenőrzések nem lehetnek teljes körűek, 
és csaknem az összes rendszerre igaz, 
hogy a populáció csupán kis hányadánál 
kerül sor helyszíni ellenőrzésre. A 
minimális ellenőrzési arányoknak a 
jelenlegihez képesti növelése a jelenlegi 
helyzetben további pénzügyi és 
adminisztratív terhekkel járna a tagállami 
közigazgatási szervek számára, és nem is 
volna költséghatékony. Az új keret 
ráadásul arról is rendelkezik, hogy a 
tagállamok bizonyos feltételek mellett 
csökkenthetik a helyszíni ellenőrzések 
számát. Ilyen feltételek mellett a 
mezőgazdasági alapok 
kedvezményezettjeire vonatkozó 
információk közzététele fokozza a szóban 
forgó alapokból származó pénzeszközök 
nyilvános ellenőrzését, és hatékonyan 
egészíti ki az Unió pénzügyi érdekeinek 
megfelelő szintű védelmét szolgáló 
meglévő pénzügyi irányítási és ellenőrzési 
keretet. Fontos, hogy a tagállami 
hatóságok az uniós alapok végrehajtására 
vonatkozó adminisztratív folyamat 
egyszerűsítését és az adminisztrációs 
költségek csökkentését lehetővé tévő új 
szabályok alkalmazásakor támaszkodni 
tudjanak a nyilvánosság általi 

törölve
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ellenőrzésre: ez elsősorban azáltal 
valósulhat meg, hogy a nyilvánosság általi 
ellenőrzés az egyéni kedvezményezetteket 
visszatartja a szabályok megszegésétől, és 
ily módon megelőző hatást és visszatartó 
erőt fejt ki a csalás és a közpénzekkel való 
visszaélés tekintetében.

Or. fr

Módosítás 791
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
70 d preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70d) Az EMGA-ból és az EMVA-ból
származó pénzeszközök felhasználása 
csak akkor tehető nyilvánosan 
ellenőrizhetővé a kedvezményezettek 
nyilvánosságra hozatala révén, ha 
rögzítésre kerül, hogy az információk
bizonyos körét kötelező a nyilvánosság 
tudomására hozni. Ide tartozik a 
kedvezményezett neve, a számára odaítélt 
összeg, az, hogy az összeg melyik alapból 
származik, valamint az érintett intézkedés 
célja és jellege. Az információkat úgy kell 
közzétenni, hogy az a lehető legkisebb 
mértékben érintse a kedvezményezetteknek 
általában a magánélet tiszteletben 
tartásához és különösen a személyes adatok 
védelméhez fűződő – az Európai Unió 
alapjogi chartájának 7. és 8. cikkében 
elismert – jogát.

(70d) A közzétett információk kiaknázzák 
a kifizetésekre vonatkozó egyéni adatokat 
tartalmazó, a tagállamok által szolgáltatott 
nyilvántarási rendszerből származó 
adatokat. Az információkat úgy kell 
közzétenni, hogy az a lehető legkisebb 
mértékben érintse a kedvezményezetteknek 
általában a magánélet tiszteletben 
tartásához és különösen a személyes adatok 
védelméhez fűződő – az Európai Unió 
alapjogi chartájának 7. és 8. cikkében 
elismert – jogát.

Or. fr

Módosítás 792
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat



AM\916298HU.doc 5/22 PE498.000v01-00

HU

70 e preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70e) Azáltal, hogy a mezőgazdasági 
termelőt támogatásra jogosító 
intézkedésre, valamint a támogatás 
jellegére és céljára vonatkozó információk 
részletei nyilvánossá válnak, a 
közvélemény konkrét információkhoz jut 
a támogatásban részesített tevékenységről 
és a támogatás céljáról. Mindez tovább 
erősíti a pénzügyi érdekek védelmét 
szolgáló nyilvános ellenőrzés megelőző 
hatását és visszatartó erejét.

törölve

Or. fr

Módosítás 793
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
70 e preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70e) Azáltal, hogy a mezőgazdasági 
termelőt támogatásra jogosító 
intézkedésre, valamint a támogatás 
jellegére és céljára vonatkozó információk 
részletei nyilvánossá válnak, a 
közvélemény konkrét információkhoz jut 
a támogatásban részesített tevékenységről 
és a támogatás céljáról. Mindez tovább 
erősíti a pénzügyi érdekek védelmét 
szolgáló nyilvános ellenőrzés megelőző 
hatását és visszatartó erejét.

törölve

Or. de

Indokolás

Az ellenőrzés a közigazgatás feladata, és ezt nem lehet az interneten való közzététel révén a 
polgárokra átruházni.
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Módosítás 794
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
70 f preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70f) Annak érdekében, hogy megfelelő 
egyensúlyt lehessen biztosítani egyrészről 
az EMGA-ból és az EMVA-ból származó 
pénzeszközök felhasználásának a 
kedvezményezettek nyilvánosságra 
hozatala révén való nyilvános 
ellenőrzésének célja, másrészről a 
kedvezményezetteknek általában a 
magánélet tiszteletben tartásához és 
különösen a személyes adatok védelméhez 
fűződő jogának tiszteletben tartása között, 
figyelembe kell venni a támogatás 
jelentőségét. Széles körű elemzések és az 
érdekeltekkel folytatott konzultáció 
alapján célszerűnek látszik, hogy a 
közzététel hatékonyságának fokozása, 
valamint a kedvezményezettek jogaiba 
való minél csekélyebb beavatkozás 
érdekében küszöbérték kerüljön 
meghatározásra, és az annál kisebb 
összegű támogatások 
kedvezményezettjeinek adatai ne 
kerüljenek nyilvánosságra.

törölve

Or. fr

Módosítás 795
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard 

Rendeletre irányuló javaslat
70 f preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70f) Annak érdekében, hogy megfelelő 
egyensúlyt lehessen biztosítani egyrészről 
az EMGA-ból és az EMVA-ból származó 
pénzeszközök felhasználásának a 

törölve
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kedvezményezettek nyilvánosságra 
hozatala révén való nyilvános 
ellenőrzésének célja, másrészről a 
kedvezményezetteknek általában a 
magánélet tiszteletben tartásához és 
különösen a személyes adatok védelméhez 
fűződő jogának tiszteletben tartása között, 
figyelembe kell venni a támogatás 
jelentőségét. Széles körű elemzések és az 
érdekeltekkel folytatott konzultáció 
alapján célszerűnek látszik, hogy a 
közzététel hatékonyságának fokozása, 
valamint a kedvezményezettek jogaiba 
való minél csekélyebb beavatkozás 
érdekében küszöbérték kerüljön 
meghatározásra, és az annál kisebb 
összegű támogatások 
kedvezményezettjeinek adatai ne 
kerüljenek nyilvánosságra.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóságra vonatkozó szabályok tekintet nélkül alkalmazandók a KAP keretében 
nyújtott támogatás valamennyi kedvezményezettjére. Küszöbérték használata elavulttá válik, 
ha közpénzről van szó, és csak megkülönböztetést teremt a nagy és a kis gazdaságok között.

Módosítás 796
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
70 g preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70g) A küszöbértéknek tükröznie kell a 
KAP keretében létrehozott támogatási 
programokból származó összegek szintjét, 
és azt ezek alapján kell meghatározni. 
Mivel az egyes tagállamok 
mezőgazdaságának szerkezete nagyon 
különböző, és jelentős mértékben eltérhet 
a gazdaságoknak az Unióban tapasztalt 
átlagos szerkezetétől, a tagállamok 
számára célszerű lehetővé tenni, hogy 

törölve
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egyedi helyzetüket tükröző alsó 
küszöbértéket alkalmazzanak. A(z) 
xxx/xxx rendelet [a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó rendelet] a mezőgazdasági 
kistermelőkre szabott egyszerűsített 
támogatási rendszert hoz létre. A szóban 
forgó rendelet 49. cikke rögzíti a 
támogatás kiszámításának kritériumait. 
Az egységesség érdekében ugyanezeket a 
kritériumokat célszerű alkalmazni a 
kedvezményezettek nevének közzétételére 
vonatkozó tagállamonkénti konkrét 
küszöbértékek meghatározásához is. Az 
ezen küszöbértéket el nem érő 
támogatások esetében a név kivételével 
minden más lényeges információt közzé 
kell tenni, amely alapján az adófizetők 
pontos képet kaphatnak a KAP-ról.

Or. fr

Módosítás 797
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
70 g preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70g) A küszöbértéknek tükröznie kell a 
KAP keretében létrehozott támogatási 
programokból származó összegek szintjét, 
és azt ezek alapján kell meghatározni. 
Mivel az egyes tagállamok 
mezőgazdaságának szerkezete nagyon 
különböző, és jelentős mértékben eltérhet 
a gazdaságoknak az Unióban tapasztalt 
átlagos szerkezetétől, a tagállamok 
számára célszerű lehetővé tenni, hogy 
egyedi helyzetüket tükröző alsó 
küszöbértéket alkalmazzanak. A(z) 
xxx/xxx rendelet [a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó rendelet] a mezőgazdasági 
kistermelőkre szabott egyszerűsített 
támogatási rendszert hoz létre. A szóban 
forgó rendelet 49. cikke rögzíti a 

törölve



AM\916298HU.doc 9/22 PE498.000v01-00

HU

támogatás kiszámításának kritériumait. 
Az egységesség érdekében ugyanezeket a 
kritériumokat célszerű alkalmazni a 
kedvezményezettek nevének közzétételére 
vonatkozó tagállamonkénti konkrét 
küszöbértékek meghatározásához is. Az 
ezen küszöbértéket el nem érő 
támogatások esetében a név kivételével 
minden más lényeges információt közzé 
kell tenni, amely alapján az adófizetők 
pontos képet kaphatnak a KAP-ról.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóságra vonatkozó szabályok tekintet nélkül alkalmazandók a KAP keretében 
nyújtott támogatás valamennyi kedvezményezettjére. Küszöbérték használata elavulttá válik, 
ha közpénzről van szó, és csak megkülönböztetést teremt a nagy és a kis gazdaságok között.

Módosítás 798
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
70 h preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70h) A szóban forgó információk 
közzététele emellett átláthatóbbá teszi az 
uniós finanszírozásoknak a KAP keretében 
való felhasználását, és ezáltal hozzájárul a 
mezőgazdasági politika láthatóságához és 
jobb megértéséhez. Ezáltal közvetlenebbé 
válik a polgárok részvétele a döntéshozatali 
eljárásban, valamint megnő a közigazgatás 
legitimitása, hatékonysága és nyilvános 
elszámoltathatósága. Emellett helyi szinten
lehetővé válik, hogy a polgárok konkrét 
példákat lássanak a mezőgazdaság által 
biztosított „közjavakra”, valamint 
alátámasztja a mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott állami támogatások
létjogosultságát. Az intézkedés továbbá 
fokozza a mezőgazdasági termelők 
személyes felelősségérzetét a kapott 

(70h) A szóban forgó információk 
közzététele átláthatóbbá teszi az uniós 
finanszírozásoknak a KAP keretében való 
felhasználását, és ezáltal hozzájárul a 
mezőgazdasági politika láthatóságához és 
jobb megértéséhez. Ezáltal közvetlenebbé 
válik a polgárok részvétele a döntéshozatali 
eljárásban, valamint megnő a közigazgatás 
legitimitása, hatékonysága és nyilvános 
elszámoltathatósága. Emellett lehetővé 
válik a mezőgazdasági ágazatban nyújtott 
állami támogatások létjogosultságának 
támogatása. Az intézkedés továbbá 
fokozza a mezőgazdasági termelők 
személyes felelősségérzetét a kapott 
közpénzek felhasználása tekintetében.
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közpénzek felhasználása tekintetében.

Or. fr

Módosítás 799
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
70 h preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70h) A szóban forgó információk 
közzététele emellett átláthatóbbá teszi az 
uniós finanszírozásoknak a KAP keretében 
való felhasználását, és ezáltal hozzájárul a 
mezőgazdasági politika láthatóságához és 
jobb megértéséhez. Ezáltal közvetlenebbé 
válik a polgárok részvétele a döntéshozatali 
eljárásban, valamint megnő a közigazgatás 
legitimitása, hatékonysága és nyilvános 
elszámoltathatósága. Emellett helyi szinten 
lehetővé válik, hogy a polgárok konkrét 
példákat lássanak a mezőgazdaság által 
biztosított „közjavakra”, valamint 
alátámasztja a mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott állami támogatások 
létjogosultságát. Az intézkedés továbbá 
fokozza a mezőgazdasági termelők 
személyes felelősségérzetét a kapott 
közpénzek felhasználása tekintetében.

(70h) A szóban forgó információk 
közzététele emellett átláthatóbbá teszi az 
uniós finanszírozásoknak a KAP keretében 
való felhasználását, és ezáltal hozzájárul a 
mezőgazdasági politika láthatóságához és 
jobb megértéséhez. Annak érdekében, 
hogy ez az Európai Unió egyéb 
szakpolitikai területein is megvalósuljon, 
a többi európai alap (ERFA, ESZA és 
EHA) kedvezményezettjei tekintetében is 
hasonló szabályokat kell alkalmazni.
Ezáltal közvetlenebbé válik a polgárok 
részvétele a döntéshozatali eljárásban, 
valamint megnő a közigazgatás 
legitimitása, hatékonysága és nyilvános 
elszámoltathatósága. Emellett helyi szinten 
lehetővé válik, hogy a polgárok konkrét 
példákat lássanak a mezőgazdaság által 
biztosított „közjavakra”, valamint 
alátámasztja a mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott állami támogatások 
létjogosultságát. Az intézkedés továbbá 
fokozza a mezőgazdasági termelők 
személyes felelősségérzetét a kapott 
közpénzek felhasználása tekintetében.

Or. de

Módosítás 800
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
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70 i preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70i) Tekintettel az EMGA-ból és az 
EMVA-ból származó pénzeszközök 
felhasználásának nyilvános ellenőrzésére 
vonatkozó célkitűzés kiemelkedő 
fontosságára, az arányosság elve és a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
kötelezettség alapján indokolt előírni a 
vonatkozó információk általános 
közzétételét, mivel az nem lépi túl a 
demokratikus társadalomban szokásos és 
a szabálytalanságok megakadályozásához 
szükséges mértéket. 

törölve

Or. fr

Módosítás 801
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
70 j preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70j) Az adatvédelmi követelményeknek 
való megfelelés céljából az Alapok 
kedvezményezettjeit előzetesen értesíteni 
kell adataik közzétételéről, és arról, hogy 
az adatokat az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme céljából uniós és tagállami 
pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervek 
kezelhetik. Ezen túlmenően a 
kedvezményezetteket tájékoztatni kell a 
95/46/EK irányelv alapján őket megillető 
jogokról, valamint az ezen jogok 
gyakorlására alkalmazandó eljárásokról.

törölve

Or. fr

Módosítás 802
Eric Andrieu
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Rendeletre irányuló javaslat
70 k preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70k) Következésképpen, mélyreható 
elemzés alapján és a kedvezményezetteket 
személyes adataik védelme kapcsán 
megillető jogok tiszteletben tartásával új 
szabályokat kell rögzíteni a mezőgazdasági 
alapok összes kedvezményezettjeire
vonatkozó információk közzétételére 
vonatkozóan.

(70k) Következésképpen, mélyreható 
elemzés alapján és a kedvezményezetteket 
személyes adataik védelme kapcsán 
megillető jogok tiszteletben tartásával új 
szabályokat kell rögzíteni a mezőgazdasági 
alapokra vonatkozó információk 
közzétételére vonatkozóan.

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
110 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110a. cikk
A kedvezményezettek közzététele

törölve

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
EMGA-ból és az EMVA-ból származó 
támogatások kedvezményezettjeinek 
adatai évente utólag közzétételre 
kerüljenek. A közzétételnek tartalmaznia 
kell:
a) az e rendelet 110b. cikke első 
bekezdésének sérelme nélkül a 
kedvezményezett nevét, az alábbiak 
szerint:
i. a családi nevet és az utónevet, 
amennyiben a kedvezményezett 
természetes személy;
ii. a bejegyzés szerinti teljes hivatalos 
nevet, amennyiben a kedvezményezett jogi 
személy, és az érintett tagállam jogi 
szabályozása szerint önálló jogi 
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személyiséggel rendelkezik;
iii. a társulás bejegyzés szerinti, illetve 
egyéb, hivatalosan elismert teljes nevét, 
amennyiben a kedvezményezett önálló 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
társulás;
b) a kedvezményezett lakóhelye vagy 
bejegyzési helye szerinti település, és –
adott esetben – a postai irányítószám, 
illetve annak a települést azonosító része;
c) az adott pénzügyi évben az egyes 
kedvezményezettek által kapott összegek, 
az EMGA-ból és az EMVA-ból 
finanszírozott intézkedések mindegyike 
tekintetében;
d) az EMGA-ból és az EMVA-ból 
finanszírozott, a c) pont szerinti kifizetés 
alapjául szolgáló intézkedések jellege és 
leírása.
Az első albekezdésben említett 
információkat tagállamonként egyetlen 
weboldalon kell közzétenni. Az 
információknak az eredeti közzététel 
időpontjától számítva két évig kell 
elérhetőknek lenniük.
(2) Az EMVA-ból finanszírozott – az (1) 
bekezdés első albekezdésének c) 
pontjában említett – intézkedésekhez 
kapcsolódó kifizetések esetében a 
közpénzből származó teljes finanszírozási 
összeget – vagyis mind az uniós, mind a 
tagállami hozzájárulást – közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 804
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
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110 a cikk – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110a. cikk 110a. cikk

A kedvezményezettek közzététele Az európai mezőgazdasági alapokra 
vonatkozó információk közzététele

Or. fr

Módosítás 805
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
110 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
EMGA-ból és az EMVA-ból származó 
támogatások kedvezményezettjeinek adatai 
évente utólag közzétételre kerüljenek. A 
közzétételnek tartalmaznia kell:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
EMGA-ból és az EMVA-ból származó 
támogatások összes kedvezményezettjének
adatai évente utólag közzétételre 
kerüljenek. Die Veröffentlichung enthält 
folgende Informationen:

a) az e rendelet 110b. cikke első 
bekezdésének sérelme nélkül a 
kedvezményezett nevét, az alábbiak 
szerint:

a) az összes kedvezményezett, valamint

i. a családi nevet és az utónevet, 
amennyiben a kedvezményezett 
természetes személy;
ii. a bejegyzés szerinti teljes hivatalos 
nevet, amennyiben a kedvezményezett jogi 
személy, és az érintett tagállam jogi 
szabályozása szerint önálló jogi 
személyiséggel rendelkezik;
iii. a társulás bejegyzés szerinti, illetve 
egyéb, hivatalosan elismert teljes nevét, 
amennyiben a kedvezményezett önálló 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
társulás;
b) a kedvezményezett lakóhelye vagy 
bejegyzési helye szerinti település, és –

b) a hozzájuk tartozó összegek nagyság 
szerint rendezve, amelyeket a Bizottság a 
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adott esetben – a postai irányítószám, 
illetve annak a települést azonosító része;

110d. cikk szerint végrehajtási aktus révén 
határoz meg.

c) az adott pénzügyi évben az egyes 
kedvezményezettek által kapott összegek, 
az EMGA-ból és az EMVA-ból 
finanszírozott intézkedések mindegyike 
tekintetében;
d) az EMGA-ból és az EMVA-ból 
finanszírozott, a c) pont szerinti kifizetés 
alapjául szolgáló intézkedések jellege és 
leírása.

Or. de

Indokolás

Az Európai Unió Bírósága a C-92/09 és C-93/09. ügyekben 2010. november 9-én hozott 
ítéletében elfogadhatatlannak nyilvánította a természetes személyekre vonatkozó 
finanszírozási adatok interneten való közzétételét. A bizottsági javaslat nem veszi figyelembe 
az adatvédelmi aggályokat. A teljes összegek és a kedvezményezettek nagyságrendben való 
közzététele azonban arányos lenne és megfelelne az uniós jogszabályoknak.  

Módosítás 806
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
110 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
EMGA-ból és az EMVA-ból származó 
támogatások kedvezményezettjeinek 
adatai évente utólag közzétételre 
kerüljenek. A közzétételnek tartalmaznia 
kell:

(1) Az Európai Bíróság végrehajtja az 
EMGA és az EMVA évenkénti utólagos 
közzétételét a kifizetésekre vonatkozó 
egyéni adatokat tartalmazó, a tagállamok
által szolgáltatott nyilvántarási 
rendszerből kiindulva. A közzétételnek 
tartalmaznia kell:

a) az e rendelet 110b. cikke első 
bekezdésének sérelme nélkül a 
kedvezményezett nevét, az alábbiak 
szerint:

a) a kedvezményezettek számának 
elosztása a kapott támogatás összege 
szerinti bontásban; 

i. a családi nevet és az utónevet, 
amennyiben a kedvezményezett 
természetes személy;
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ii. a bejegyzés szerinti teljes hivatalos 
nevet, amennyiben a kedvezményezett jogi 
személy, és az érintett tagállam jogi 
szabályozása szerint önálló jogi 
személyiséggel rendelkezik;
iii. a társulás bejegyzés szerinti, illetve 
egyéb, hivatalosan elismert teljes nevét, 
amennyiben a kedvezményezett önálló 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
társulás;
b) a kedvezményezett lakóhelye vagy 
bejegyzési helye szerinti település, és –
adott esetben – a postai irányítószám, 
illetve annak a települést azonosító része;

b) az átutalt támogatások összege a
tagállamokon belül eszközönként és 
alaponként;

c) az adott pénzügyi évben az egyes
kedvezményezettek által kapott összegek, 
az EMGA-ból és az EMVA-ból 
finanszírozott intézkedések mindegyike 
tekintetében;

c) az érintett kedvezményezettek jogi 
formái és tagállamonkénti számuk;

Or. fr

Módosítás 807
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a családi nevet és az utónevet, 
amennyiben a kedvezményezett 
természetes személy;

törölve

Or. en

Módosítás 808
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
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110 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
információkat tagállamonként egyetlen 
weboldalon kell közzétenni. Az 
információknak az eredeti közzététel 
időpontjától számítva két évig kell
elérhetőknek lenniük.

Az első albekezdésben említett 
információkat egyetlen weboldalon kell 
közzétenni. Az információknak az eredeti 
közzététel időpontjától számítva tíz évig 
kell elérhetőknek lenniük.

Or. fr

Módosítás 809
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
110 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EMVA-ból finanszírozott – az (1) 
bekezdés első albekezdésének c) 
pontjában említett – intézkedésekhez 
kapcsolódó kifizetések esetében a 
közpénzből származó teljes finanszírozási 
összeget – vagyis mind az uniós, mind a 
tagállami hozzájárulást – közzé kell tenni.

(2) Az EMVA-ból finanszírozott – az (1) 
bekezdésben említett – intézkedésekhez 
kapcsolódó kifizetések esetében a 
közpénzből származó teljes finanszírozási 
összeget – vagyis mind az uniós, mind a 
tagállami hozzájárulásokat – közzé kell 
tenni.

Or. fr

Módosítás 810
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
110 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110b. cikk
Küszöbérték

törölve

Abban az esetben, ha a kedvezményezett 
által egy adott évben kapott támogatás 
összege nem haladja meg a tagállam által 
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a közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
xxx/EU rendelet 49. cikkével összhangban 
meghatározott összeget, a tagállam – e 
rendelet 110a. cikke (1) bekezdése első 
albekezdésének a) pontja értelmében –
nem teszi közzé a kedvezményezett nevét.
A tagállam által a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó xxx/EU rendelet 49. cikkével 
összhangban meghatározott, és a 
Bizottsághoz ugyanazon rendelettel 
összhangban bejelentett összegeket a 
Bizottság a 110d. cikk értelmében 
elfogadott szabályokkal összhangban 
közzéteszi.
E cikk első bekezdésének alkalmazása 
esetén a tagállamok közzéteszik a 110a. 
cikk (1) bekezdése első albekezdésének b),
c) és d) pontjában említett információkat, 
a kedvezményezettet pedig kóddal 
azonosítják. A kód formátumáról a 
tagállamok döntenek.

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat
110 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110b. cikk 
Küszöbérték

törölve

Abban az esetben, ha a kedvezményezett 
által egy adott évben kapott támogatás 
összege nem haladja meg a tagállam által 
a közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
xxx/EU rendelet 49. cikkével összhangban 
meghatározott összeget, a tagállam – e 
rendelet 110a. cikke (1) bekezdése első 
albekezdésének a) pontja értelmében –
nem teszi közzé a kedvezményezett nevét.
A tagállam által a közvetlen kifizetésekre 
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vonatkozó xxx/EU rendelet 49. cikkével 
összhangban meghatározott, és a 
Bizottsághoz ugyanazon rendelettel 
összhangban bejelentett összegeket a 
Bizottság a 110d. cikk értelmében 
elfogadott szabályokkal összhangban 
közzéteszi.
E cikk első bekezdésének alkalmazása 
esetén a tagállamok közzéteszik a 110a. 
cikk (1) bekezdése első albekezdésének b), 
c) és d) pontjában említett információkat, 
a kedvezményezettet pedig kóddal 
azonosítják. A kód formátumáról a 
tagállamok döntenek.

Or. en

Módosítás 812
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
110 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110b. cikk 
Küszöbérték

törölve

Abban az esetben, ha a kedvezményezett 
által egy adott évben kapott támogatás 
összege nem haladja meg a tagállam által 
a közvetlen kifizetésekre vonatkozó 
xxx/EU rendelet 49. cikkével összhangban 
meghatározott összeget, a tagállam – e 
rendelet 110a. cikke (1) bekezdése első 
albekezdésének a) pontja értelmében –
nem teszi közzé a kedvezményezett nevét.
A tagállam által a közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó xxx/EU rendelet 49. cikkével 
összhangban meghatározott, és a 
Bizottsághoz ugyanazon rendelettel 
összhangban bejelentett összegeket a 
Bizottság a 110d. cikk értelmében 
elfogadott szabályokkal összhangban 
közzéteszi.
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E cikk első bekezdésének alkalmazása 
esetén a tagállamok közzéteszik a 110a. 
cikk (1) bekezdése első albekezdésének b), 
c) és d) pontjában említett információkat, 
a kedvezményezettet pedig kóddal 
azonosítják. A kód formátumáról a 
tagállamok döntenek.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
110 c cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110c. cikk
A kedvezményezettek tájékoztatása

törölve

A tagállamok tájékoztatják a 
kedvezményezetteket arról, hogy a 110a. 
cikkel összhangban adataik 
nyilvánosságra kerülnek, és hogy az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelme céljából 
uniós és tagállami pénzügyi ellenőrző és 
vizsgálati szervek kezelhetik azokat.
A 95/46/EK irányelv követelményeivel 
összhangban minden esetben, amikor 
személyes adatokról van szó, a tagállamok 
tájékoztatják a kedvezményezetteket az 
adatvédelmi szabályok alapján őket 
megillető jogokról és a szóban forgó jogok 
gyakorlásának feltételeiről.

Or. en

Módosítás 814
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
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110 c cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110c. cikk
A kedvezményezettek tájékoztatása

törölve

A tagállamok tájékoztatják a 
kedvezményezetteket arról, hogy a 110a. 
cikkel összhangban adataik 
nyilvánosságra kerülnek, és hogy az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelme céljából 
uniós és tagállami pénzügyi ellenőrző és 
vizsgálati szervek kezelhetik azokat.
A 95/46/EK irányelv követelményeivel 
összhangban minden esetben, amikor 
személyes adatokról van szó, a tagállamok 
tájékoztatják a kedvezményezetteket az 
adatvédelmi szabályok alapján őket 
megillető jogokról és a szóban forgó jogok 
gyakorlásának feltételeiről.

Or. fr

Módosítás 815
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
110 d cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 110a. és a 110b. cikkben 
meghatározott közzététel formájáról, és 
ezen belül az intézkedések egyenként 
történő feltüntetésének módjáról, továbbá a 
közzététel ütemezéséről;

a) a 110a. cikkben meghatározott 
közzététel formájáról, és ezen belül az 
intézkedések feltüntetésének módjáról, 
továbbá a közzététel ütemezéséről;

Or. fr

Módosítás 816
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat



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

HU

110 d cikk – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 110c. cikk egységes alkalmazása 
céljából;

törölve

Or. fr


