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Pakeitimas 790
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 c konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70c) savo sprendime Teismas neužginčijo 
tikslo – stiprinti viešąją EŽŪGF ir 
EŽŪFKP lėšų naudojimo kontrolę –
teisėtumo. Šis tikslas turėtų būti 
analizuojamas atsižvelgiant į naująją 
finansų valdymo ir kontrolės sistemą, kuri 
turi būti taikoma nuo 2014 m. sausio 1 d. 
Taikant tą sistemą nacionalinių 
administracijų vykdoma kontrolė negali 
būti nuodugni ir ypač pažymėtina tai, kad 
beveik pagal visas schemas tik nedidelė 
dalis subjektų gali būti tikrinama vietoje. 
Jeigu mažiausios kontrolės normos būtų 
padidintos ir viršytų dabar taikomas 
normas, dabartinėmis aplinkybėmis 
nacionalinėms administracijoms tektų 
papildoma finansinė ir administracinė 
našta, o tai sąnaudų atžvilgiu būtų 
neefektyvu. Be to, naujojoje sistemoje 
numatyta, kad tam tikromis sąlygomis 
valstybės narės gali sumažinti patikrinimų 
vietoje skaičių. Tokiomis aplinkybėmis 
žemės ūkio fondų paramos gavėjų 
asmenvardžių ar pavadinimų skelbimas 
stiprina viešąją šių lėšų naudojimo 
kontrolę ir todėl veiksmingai papildo 
esamą valdymo ir kontrolės sistemą, kuri 
būtina norint užtikrinti deramą Sąjungos 
finansinių interesų apsaugos lygį. 
Nacionalinėms valdžios institucijoms, 
taikančioms naująsias taisykles, pagal 
kurias supaprastinamas administracinis 
Sąjungos lėšų naudojimo procesas ir 
mažinamos administracinės išlaidos, 
turėtų būti suteikta galimybė kliautis 
viešąja kontrole (visų pirma pasitikėti tos 
kontrolės prevenciniu ir atgrasomuoju 
poveikiu sukčiaujantiems ir netinkamai 
viešojo sektoriaus lėšas naudojantiems 

Išbraukta.
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asmenims), atgrasant pavienius paramos 
gavėjus nuo netinkamo elgesio;

Or. fr

Pakeitimas 791
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 d konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70d) viešosios EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų 
naudojimo kontrolės tikslas, kurio 
siekiama skelbiant gavėjus, gali būti 
pasiektas tik užtikrinus, kad visuomenei 
būtų suteikta tam tikro lygio informacija. 
Ta informacija turėtų apimti duomenis
apie gavėjo tapatybę, skirtą sumą, lėšas 
skyrusį fondą, atitinkamos priemonės 
tikslą ir pobūdį. Ji turėtų būti skelbiama 
taip, kad būtų daromas mažesnis poveikis 
gavėjų teisei į pagarbą jų privačiam 
gyvenimui apskritai ir ypač teisei į jų 
asmens duomenų apsaugą – tai teisės, 
įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose;

(70d) paskelbtus informaciją bus 
panaudoti duomenys, paimti iš valstybių 
narių pateiktų rinkmenų apie mokėjimo 
individualius duomenis. Ji turėtų būti 
skelbiama taip, kad būtų daromas mažesnis 
poveikis gavėjų teisei į pagarbą jų 
privačiam gyvenimui apskritai ir ypač 
teisei į jų asmens duomenų apsaugą – tai 
teisės, įtvirtintos Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 7 ir 
8 straipsniuose;

Or. fr

Pakeitimas 792
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 e konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70d) jei būtų skelbiama informacija apie 
priemonę, pagal kurią ūkininkui 
suteikiama teisė gauti pagalbą, pagalbos 
pobūdį ir tikslą, visuomenė gautų 
konkrečios informacijos apie 

Išbraukta.
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subsidijuojamą veiklą ir subsidijos 
suteikimo tikslą. Tai padėtų užtikrinti 
prevencinį ir atgrasomąjį viešosios 
kontrolės poveikį apsaugant finansinius 
interesus;

Or. fr

Pakeitimas 793
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
70 e konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70e) jei būtų skelbiama informacija apie 
priemonę, pagal kurią ūkininkui 
suteikiama teisė gauti pagalbą, pagalbos 
pobūdį ir tikslą, visuomenė gautų 
konkrečios informacijos apie 
subsidijuojamą veiklą ir subsidijos 
suteikimo tikslą. Tai padėtų užtikrinti 
prevencinį ir atgrasomąjį viešosios 
kontrolės poveikį apsaugant finansinius 
interesus;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kontrolė yra viešojo administravimo institucijų užduotis ir jos negalima perduoti valstybėms 
piliečiams skelbiant informaciją internete.

Pakeitimas 794
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 f konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70f) siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp 
siekiamo tikslo – vykdyti viešąją EŽŪGF 

Išbraukta.
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ir EŽŪFKP lėšų naudojimo kontrolę – ir 
gavėjų teisės į pagarbą jų privačiam 
gyvenimui apskritai ir teisės į asmens 
duomenų apsaugą, reikėtų atsižvelgti į 
pagalbos dydį. Po išsamios analizės ir 
konsultacijų su suinteresuotosiomis 
šalimis nustatyta, kad norint padidinti to 
informacijos skelbimo veiksmingumą ir 
riboti poveikį gavėjų teisėms, reikėtų 
nustatyti gautos pagalbos sumos ribą, 
kurios neviršijusių gavėjų asmenvardžiai 
ar pavadinimai nebūtų skelbiami;

Or. fr

Pakeitimas 795
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
70 f konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70f) siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp 
siekiamo tikslo – vykdyti viešąją EŽŪGF 
ir EŽŪFKP lėšų naudojimo kontrolę – ir 
gavėjų teisės į pagarbą jų privačiam 
gyvenimui apskritai ir teisės į asmens 
duomenų apsaugą, reikėtų atsižvelgti į 
pagalbos dydį. Po išsamios analizės ir 
konsultacijų su suinteresuotosiomis 
šalimis nustatyta, kad norint padidinti to 
informacijos skelbimo veiksmingumą ir 
riboti poveikį gavėjų teisėms, reikėtų 
nustatyti gautos pagalbos sumos ribą, 
kurios neviršijusių gavėjų asmenvardžiai 
ar pavadinimai nebūtų skelbiami;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo taisyklės turi būti taikomos visiems BŽŪP paramos gavėjams jų neišskiriant. 
Ribos taikymas tampa nebemadingas, kai kalbama apie valstybės lėšas, ir jis tik sukeltų 
diskriminaciją tarp mažų ir didelių įmonių.
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Pakeitimas 796
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 g konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70g) riba turėtų atspindėti pagal BŽŪP 
sistemą nustatytų schemų paramos dydį ir 
turėtų būti juo pagrįsta. Kadangi valstybių 
narių žemės ūkio ekonomikos struktūros 
yra labai skirtingos ir gali gerokai skirtis 
nuo vidutinio Sąjungos ūkio struktūros, 
turėtų būti leidžiama taikyti konkrečią 
valstybių narių padėtį atspindinčias 
skirtingas mažiausias ribas. Reglamente 
xxx/xxx [DP] nustatoma paprasta 
konkrečiai mažiems ūkiams skirta 
schema. To reglamento 49 straipsnyje 
nustatyti pagalbos sumos skaičiavimo 
kriterijai. Siekiant nuoseklumo tais 
kriterijais turėtų būti vadovaujamasi ir 
tuomet, kai kiekvienai valstybei narei 
nustatomos su gavėjo asmenvardžio ar 
pavadinimo skelbimu susijusios 
konkrečios ribos. Tais atvejais, kai 
konkreti riba neviršijama, skelbime turėtų 
būti nurodoma visa svarbi informacija 
(išskyrus asmenvardį ar pavadinimą), kad 
mokesčių mokėtojai galėtų susidaryti 
tikslią nuomonę apie BŽŪP;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 797
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
70 g konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70g) riba turėtų atspindėti pagal BŽŪP Išbraukta.
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sistemą nustatytų schemų paramos dydį ir 
turėtų būti juo pagrįsta. Kadangi valstybių 
narių žemės ūkio ekonomikos struktūros 
yra labai skirtingos ir gali gerokai skirtis 
nuo vidutinio Sąjungos ūkio struktūros, 
turėtų būti leidžiama taikyti konkrečią 
valstybių narių padėtį atspindinčias 
skirtingas mažiausias ribas. Reglamente 
xxx/xxx [DP] nustatoma paprasta 
konkrečiai mažiems ūkiams skirta 
schema. To reglamento 49 straipsnyje 
nustatyti pagalbos sumos skaičiavimo 
kriterijai. Siekiant nuoseklumo tais 
kriterijais turėtų būti vadovaujamasi ir 
tuomet, kai kiekvienai valstybei narei 
nustatomos su gavėjo asmenvardžio ar 
pavadinimo skelbimu susijusios 
konkrečios ribos. Tais atvejais, kai 
konkreti riba neviršijama, skelbime turėtų 
būti nurodoma visa svarbi informacija 
(išskyrus asmenvardį ar pavadinimą), kad 
mokesčių mokėtojai galėtų susidaryti 
tikslią nuomonę apie BŽŪP;

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo taisyklės turi būti taikomos visiems BŽŪP paramos gavėjams jų neišskiriant. 
Ribos taikymas tampa nebemadingas, kai kalbama apie valstybės lėšas, ir jis tik sukeltų 
diskriminaciją tarp mažų ir didelių įmonių.

Pakeitimas 798
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 h konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70h) be to, užtikrinant šios informacijos 
prieinamumą visuomenei didinamas 
Sąjungos lėšų, skiriamų BŽŪP, naudojimo 
skaidrumas, todėl ši politika tampa labiau 
matoma ir geriau suprantama. Tai leidžia 
piliečiams aktyviau dalyvauti sprendimų 

(70h) užtikrinant šios informacijos 
prieinamumą visuomenei didinamas 
Sąjungos lėšų, skiriamų BŽŪP, naudojimo 
skaidrumas, todėl ši politika tampa labiau 
matoma ir geriau suprantama. Tai leidžia 
piliečiams aktyviau dalyvauti sprendimų 
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priėmimo procese, be to, taip užtikrinamas 
didesnis viešųjų institucijų veiklos 
legitimumas, šios institucijos tampa 
veiksmingesnės ir labiau atskaitingos 
piliečiams. Tai taip pat padėtų vietos 
gyventojams išvysti konkrečių pavyzdžių, 
kaip žemės ūkis kuria viešąsias gėrybes, ir
padidintų valstybės paramos žemės ūkio 
sektoriui legitimumą. Be to, padidėtų 
asmeninė ūkininkų atskaitomybė už gautų 
viešųjų lėšų naudojimą;

priėmimo procese, be to, taip užtikrinamas 
didesnis viešųjų institucijų veiklos 
legitimumas, šios institucijos tampa 
veiksmingesnės ir labiau atskaitingos 
piliečiams. Tai taip pat padidintų valstybės 
paramos žemės ūkio sektoriui legitimumą. 
Be to, padidėtų asmeninė ūkininkų 
atskaitomybė už gautų viešųjų lėšų 
naudojimą;

Or. fr

Pakeitimas 799
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
70 h konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70h) be to, užtikrinant šios informacijos 
prieinamumą visuomenei didinamas 
Sąjungos lėšų, skiriamų BŽŪP, naudojimo 
skaidrumas, todėl ši politika tampa labiau 
matoma ir geriau suprantama. Tai leidžia 
piliečiams aktyviau dalyvauti sprendimų 
priėmimo procese, be to, taip užtikrinamas 
didesnis viešųjų institucijų veiklos 
legitimumas, šios institucijos tampa 
veiksmingesnės ir labiau atskaitingos 
piliečiams. Tai taip pat padėtų vietos 
gyventojams išvysti konkrečių pavyzdžių, 
kaip žemės ūkis kuria viešąsias gėrybes, ir 
padidintų valstybės paramos žemės ūkio 
sektoriui legitimumą. Be to, padidėtų 
asmeninė ūkininkų atskaitomybė už gautų 
viešųjų lėšų naudojimą;

(70h) be to, užtikrinant šios informacijos 
prieinamumą visuomenei didinamas 
Sąjungos lėšų, skiriamų BŽŪP, naudojimo 
skaidrumas, todėl ši politika tampa labiau 
matoma ir geriau suprantama. Siekiant to 
paties tikslo kitose Europos Sąjungos 
politikos srityse, panašias taisykles reikėtų 
taikyti lėšų iš kitų Europos fondų (ERPF, 
ESF,EŽF) gavėjams. Tai leidžia 
piliečiams aktyviau dalyvauti sprendimų 
priėmimo procese, be to, taip užtikrinamas 
didesnis viešųjų institucijų veiklos 
legitimumas, šios institucijos tampa 
veiksmingesnės ir labiau atskaitingos 
piliečiams. Tai taip pat padėtų vietos 
gyventojams išvysti konkrečių pavyzdžių, 
kaip žemės ūkis kuria viešąsias gėrybes, ir 
padidintų valstybės paramos žemės ūkio 
sektoriui legitimumą. Be to, padidėtų 
asmeninė ūkininkų atskaitomybė už gautų 
viešųjų lėšų naudojimą;

Or. de
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Pakeitimas 800
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 i konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70i) atsižvelgiant į išskirtinę siekiamo 
tikslo – vykdyti viešąją EŽŪGF ir 
EŽŪFKP lėšų naudojimo kontrolę –
svarbą, nustatyti, kad atitinkama 
informacija būtų visuotinai skelbiama, 
proporcingumo principo ir reikalavimo 
saugoti asmens duomenis atžvilgiu būtų 
pagrįsta, nes neviršytų to, kas būtina 
demokratinėje visuomenėje ir Sąjungos 
finansiniams interesams apsaugoti;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 801
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 j konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70j) laikantis duomenų apsaugos 
reikalavimų, apie duomenų skelbimą ir 
apie tai, kad, siekiant apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus, duomenys gali būti 
tvarkomi Sąjungos ir valstybių narių 
audito ir tyrimų įstaigose, fondų lėšų 
gavėjai turėtų būti informuojami prieš 
paskelbimą. Be to, gavėjai turėtų būti 
informuojami apie savo teises pagal 
Direktyvą 95/46/EB ir procedūras, pagal 
kurias naudojamasi šiomis teisėmis;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 802
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 k konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70k) todėl, atlikus išsamią analizę ir 
įvertinus tinkamiausią būdą apsaugoti 
gavėjų teisę į asmens duomenų apsaugą, 
turėtų būti nustatytos naujos informacijos 
apie visus žemės ūkio fondų lėšų gavėjus
skelbimo taisyklės;

(70k) todėl, atlikus išsamią analizę ir 
įvertinus tinkamiausią būdą apsaugoti 
gavėjų teisę į asmens duomenų apsaugą, 
turėtų būti nustatytos naujos informacijos 
apie žemės ūkio fondus skelbimo taisyklės;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110a straipsnis
Gavėjų skelbimas

Išbraukta.

1. Valstybės narės užtikrina, kad kasmet 
ex post būtų skelbiami EŽŪGF ir 
EŽŪFKP lėšų gavėjai. Skelbime 
pateikiama tokia informacija:
a) nepažeidžiant šio reglamento 
110b straipsnio pirmos pastraipos, 
paramos gavėjų asmenvardžiai ar 
pavadinimai:
i) vardas ir pavardė, jei gavėjas – fizinis 
asmuo;
ii) visas įregistruotas juridinis 
pavadinimas, jei gavėjas yra juridinis 
asmuo, pagal atitinkamos valstybės narės 
įstatymus turintis savarankišką teisinį 
subjektiškumą;
iii) įregistruotas arba kitaip oficialiai 
pripažintas visas asociacijos pavadinimas, 
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jei gavėjas yra asociacija, neturinti 
savarankiško teisinio subjektiškumo;
b) gyvenvietė, kurioje gavėjas nuolatos 
gyvena arba yra įregistruotas ir, jei yra, 
gyvenvietei identifikuoti naudojamas 
pašto kodas arba jo dalis;
c) pagal kiekvieną EŽŪGF ir EŽŪFKP 
finansuojamą priemonę skirtos išmokos 
sumos, kiekvieno gavėjo gautos 
atitinkamais finansiniais metais;
d) EŽŪGF arba EŽŪFKP finansuojamų 
priemonių, pagal kurias skiriamos c 
punkte minimos išmokos, pobūdis ir 
aprašas.
Pirmoje pastraipoje nurodoma 
informacija pateikiama vienoje kiekvienos 
valstybės narės interneto svetainėje Ji 
išlieka prieinama dvejus metus nuo 
pirminio paskelbimo dienos.
2. Skelbtinos mokėjimų, vykdomų pagal 
EŽŪFKP finansuojamas priemones, kaip 
nurodyta 1 dalies pirmos pastraipos 
c punkte, sumos atitinka visą viešąjį 
finansavimą, įskaitant Sąjungos ir 
nacionalinį įnašą.

Or. en

Pakeitimas 804
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110a straipsnis 110a straipsnis
Gavėjų skelbimas Informacijos apie Europos žemės ūkio 

fondus skelbimas

Or. fr
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Pakeitimas 805
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad kasmet 
ex post būtų skelbiami EŽŪGF ir EŽŪFKP 
lėšų gavėjai. Skelbime pateikiama tokia 
informacija:

1. Valstybės narės užtikrina, kad kasmet 
ex post būtų skelbiamas bendras EŽŪGF 
ir EŽŪFKP lėšų gavėjų skaičius. Skelbime 
pateikiama tokia informacija:

a) nepažeidžiant šio reglamento 
110b straipsnio pirmos pastraipos, 
paramos gavėjų asmenvardžiai ar 
pavadinimai:

a) bendras gavėjų skaičius ir 

i) vardas ir pavardė, jei gavėjas – fizinis 
asmuo;
ii) visas įregistruotas juridinis 
pavadinimas, jei gavėjas yra juridinis 
asmuo, pagal atitinkamos valstybės narės 
įstatymus turintis savarankišką teisinį 
subjektiškumą;
iii) įregistruotas arba kitaip oficialiai 
pripažintas visas asociacijos pavadinimas, 
jei gavėjas yra asociacija, neturinti 
savarankiško teisinio subjektiškumo;
b) gyvenvietė, kurioje gavėjas nuolatos 
gyvena arba yra įregistruotas ir, jei yra, 
gyvenvietei identifikuoti naudojamas 
pašto kodas arba jo dalis;

b) jų pagal dydžių klases suskirstytos 
sumos, kurias Komisija nustato
įgyvendinimo akte pagal 110d straipsnį.

c) pagal kiekvieną EŽŪGF ir EŽŪFKP 
finansuojamą priemonę skirtos išmokos 
sumos, kiekvieno gavėjo gautos 
atitinkamais finansiniais metais;
d) EŽŪGF arba EŽŪFKP finansuojamų 
priemonių, pagal kurias skiriamos c 
punkte minimos išmokos, pobūdis ir 
aprašas.

Or. de

Pagrindimas

Europos Teisingumo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. sprendimu (bylos C-92/09 ir 
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C93/09) nustatyta, kad negalima internete skelbti finansavimo duomenų , susijusių su fiziniais 
asmenimis, paramos gavėjais. Šiame Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į su duomenų 
apsauga susijusius klausimus. Tačiau skelbti bendras sumas ir pagal gaunamų sumų dydžių 
klases suskirstytus gavėjus būtų tinkama ir tai atitiktų ES teisės aktus.

Pakeitimas 806
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad kasmet 
ex post būtų skelbiami EŽŪGF ir 
EŽŪFKP lėšų gavėjai. Skelbime 
pateikiama tokia informacija:

1. Europos Komisija, pasinaudodama 
valstybių narių pateiktomis rinkmenomis 
apie mokėjimo individualius duomenis,
kasmet ex post skelbia informaciją, 
susijusią su EŽŪGF ir EŽŪFKP. Skelbime 
pateikiama tokia informacija:

a) nepažeidžiant šio reglamento 
110b straipsnio pirmos pastraipos, 
paramos gavėjų asmenvardžiai ar 
pavadinimai:

a) naudos gavėjų skaičiaus suskirstymas 
pagal gautų paramos sumų kategoriją;

i) vardas ir pavardė, jei gavėjas – fizinis 
asmuo;
ii) visas įregistruotas juridinis 
pavadinimas, jei gavėjas yra juridinis 
asmuo, pagal atitinkamos valstybės narės 
įstatymus turintis savarankišką teisinį 
subjektiškumą;
iii) įregistruotas arba kitaip oficialiai 
pripažintas visas asociacijos pavadinimas, 
jei gavėjas yra asociacija, neturinti 
savarankiško teisinio subjektiškumo;
b) gyvenvietė, kurioje gavėjas nuolatos 
gyvena arba yra įregistruotas ir, jei yra, 
gyvenvietei identifikuoti naudojamas 
pašto kodas arba jo dalis;

b) naudojant mechanizmus ir fondus 
kiekvienoje valstybėje narėje pervedamos 
paramos sumos;

c) pagal kiekvieną EŽŪGF ir EŽŪFKP 
finansuojamą priemonę skirtos išmokos 
sumos, kiekvieno gavėjo gautos 
atitinkamais finansiniais metais;

c) susijusių naudos gavėjų teisinės formos 
ir jų atitinkami darbuotojai iš kiekvienos 
valstybės narės.
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Or. fr

Pakeitimas 807
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto i įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vardas ir pavardė, jei gavėjas – fizinis 
asmuo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 808
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodoma informacija 
pateikiama vienoje kiekvienos valstybės 
narės interneto svetainėje. Ji išlieka 
prieinama dvejus metus nuo pirminio 
paskelbimo dienos.

Pirmoje pastraipoje nurodoma informacija 
pateikiama vienoje interneto svetainėje. Ji 
išlieka prieinama dešimt metų nuo 
pirminio paskelbimo dienos.

Or. fr

Pakeitimas 809
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Skelbtinos mokėjimų, vykdomų pagal 
EŽŪFKP finansuojamas priemones, kaip
nurodyta 1 dalies pirmos pastraipos c 

2. Skelbtinos mokėjimų, vykdomų pagal 
EŽŪFKP finansuojamas priemones, kaip 
nurodyta 1 dalyje, sumos atitinka visą 
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punkte, sumos atitinka visą viešąjį 
finansavimą, įskaitant Sąjungos ir 
nacionalinį įnašą.

viešąjį finansavimą, įskaitant 
nacionalinius ir Sąjungos įnašus.

Or. fr

Pakeitimas 810
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110b straipsnis
Riba

Išbraukta.

Jeigu pagalbos suma, kurią gavėjas gavo 
per vienus metus, atitinka sumą, kurią 
valstybė narė nustatė pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/xxx 49 straipsnį, arba yra už 
ją mažesnė, ta valstybė narė neskelbia 
gavėjo asmenvardžio ar pavadinimo, kaip 
numatyta šio reglamento 110a straipsnio 
1 dalies pirmos pastraipos a punkte.
Pagal Reglamento (ES) Nr. DP/xxx 
49 straipsnį valstybės narės nustatytas ir 
pagal tą reglamentą Komisijai nurodytas 
sumas Komisija viešai paskelbia, 
laikydamasi pagal 110d straipsnį priimtų 
taisyklių.
Tais atvejais, kai taikoma šio straipsnio 
pirma pastraipa, valstybės narės 
110a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 
b, c ir d punktuose nurodytą informaciją 
paskelbia, o gavėjas nurodomas 
naudojant kodą. Valstybės narės priima 
sprendimą dėl to kodo formos.

Or. fr

Pakeitimas 811
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl reglamento
110 b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110b straipsnis
Riba

Išbraukta.

Jeigu pagalbos suma, kurią gavėjas gavo 
per vienus metus, atitinka sumą, kurią 
valstybė narė nustatė pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/xxx 49 straipsnį, arba yra už 
ją mažesnė, ta valstybė narė neskelbia 
gavėjo asmenvardžio ar pavadinimo, kaip 
numatyta šio reglamento 110a straipsnio 
1 dalies pirmos pastraipos a punkte.
Pagal Reglamento (ES) Nr. DP/xxx 
49 straipsnį valstybės narės nustatytas ir 
pagal tą reglamentą Komisijai nurodytas 
sumas Komisija viešai paskelbia, 
laikydamasi pagal 110d straipsnį priimtų 
taisyklių.
Tais atvejais, kai taikoma šio straipsnio 
pirma pastraipa, valstybės narės 
110a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 
b, c ir d punktuose nurodytą informaciją 
paskelbia, o gavėjas nurodomas 
naudojant kodą. Valstybės narės priima 
sprendimą dėl to kodo formos.

Or. en

Pakeitimas 812
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
110 b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110b straipsnis
Riba

Išbraukta.

Jeigu pagalbos suma, kurią gavėjas gavo 
per vienus metus, atitinka sumą, kurią 
valstybė narė nustatė pagal Reglamento 
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(ES) Nr. DP/xxx 49 straipsnį, arba yra už 
ją mažesnė, ta valstybė narė neskelbia 
gavėjo asmenvardžio ar pavadinimo, kaip 
numatyta šio reglamento 110a straipsnio 
1 dalies pirmos pastraipos a punkte.
Pagal Reglamento (ES) Nr. DP/xxx 
49 straipsnį valstybės narės nustatytas ir 
pagal tą reglamentą Komisijai nurodytas 
sumas Komisija viešai paskelbia, 
laikydamasi pagal 110d straipsnį priimtų 
taisyklių.
Tais atvejais, kai taikoma šio straipsnio 
pirma pastraipa, valstybės narės 
110a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 
b, c ir d punktuose nurodytą informaciją 
paskelbia, o gavėjas nurodomas 
naudojant kodą. Valstybės narės priima 
sprendimą dėl to kodo formos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
110 c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110c straipsnis
Gavėjų informavimas

Išbraukta.

Valstybės narės informuoja gavėjus, kad 
jų duomenys bus viešai paskelbti pagal 
110a straipsnį ir kad Sąjungos ir valstybių 
narių audito ir tyrimų įstaigos gali tuos 
duomenis tvarkyti, kad apsaugotų 
finansinius Sąjungos interesus.
Laikantis Direktyvos 95/46/EB 
reikalavimų, kai tai susiję su asmens 
duomenimis, valstybės narės informuoja 
gavėjus apie jų teises pagal duomenų 
apsaugos taisykles ir procedūras, pagal 
kurias naudojamasi tokiomis teisėmis.
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Or. en

Pakeitimas 814
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110c straipsnis
Gavėjų informavimas

Išbraukta.

Valstybės narės informuoja gavėjus, kad 
jų duomenys bus viešai paskelbti pagal 
110a straipsnį ir kad Sąjungos ir valstybių 
narių audito ir tyrimų įstaigos gali tuos 
duomenis tvarkyti, kad apsaugotų 
finansinius Sąjungos interesus.
Laikantis Direktyvos 95/46/EB 
reikalavimų, kai tai susiję su asmens 
duomenimis, valstybės narės informuoja 
gavėjus apie jų teises pagal duomenų 
apsaugos taisykles ir procedūras, pagal 
kurias naudojamasi tokiomis teisėmis.

Or. fr

Pakeitimas 815
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 d straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 110a ir 110b straipsniuose numatyto 
skelbimo formos, įskaitant informacijos 
pateikimo pagal atskiras priemones būdo, 
ir grafiko;

a) 110a straipsnyje numatyto skelbimo 
formos, įskaitant informacijos pateikimo 
būdo, ir grafiko;

Or. fr
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Pakeitimas 816
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 d straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) straipsnio vienodo taikymo; Išbraukta.

Or. fr


