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Grozījums Nr. 790
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
70.c apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70c) Tiesa savā spriedumā neapstrīdēja 
to, ka mērķis pastiprināt sabiedrības 
kontroli pār ELGF un ELFLA līdzekļu 
izlietojumu ir likumīgs. Šis mērķis būtu 
jāanalizē, ņemot vērā jauno finanšu 
pārvaldības un kontroles sistēmu, kas 
jāpiemēro no 2014. gada 1. janvāra. 
Saskaņā ar šo sistēmu kontrole, ko veic 
valstu pārvaldes iestādes, nevar būt 
izsmeļoša un – tas attiecas uz gandrīz 
visām shēmām – uz vietas iespējams 
pārbaudīt tikai nelielu saņēmēju kopas 
daļu. Palielinot minimālo kontroles 
intensitāti virs pašreiz piemērojamajiem 
līmeņiem, pašreizējā situācijā tiktu radīts 
papildu finansiāls un administratīvs slogs 
valstu pārvaldes iestādēm un tas nebūtu 
izmaksu ziņā lietderīgi. Turklāt jaunajā 
sistēmā paredzēts, ka konkrētos apstākļos 
dalībvalstis var samazināt uz vietas veikto 
pārbaužu skaitu. Ņemot vērā 
iepriekšminēto, lauksaimniecības fondu 
atbalsta saņēmēju vārda publicēšana 
pastiprina sabiedrības kontroli pār minēto 
fondu izlietojumu, un tāpēc tā ir noderīgs 
pastāvošās pārvaldības un kontroles 
sistēmas papildinājums, kas vajadzīgs, lai 
nodrošinātu Savienības finansiālo 
interešu aizsardzību atbilstošā līmenī. 
Valsts iestādēm, piemērojot jaunos 
noteikumus, kas vienkāršo Savienības 
fondu īstenošanas pārvaldības procesu un 
samazina administratīvos izdevumus, būtu 
jādod iespēja paļauties uz sabiedrības 
kontroli, proti, uz tās preventīvo un 
atturošo ietekmi uz krāpšanu un publisko 
līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, atturot 
individuālos saņēmējus no pretlikumīgas 

svītrots
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rīcības.

Or. fr

Grozījums Nr. 791
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
70.d apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70d) Izvirzīto mērķi, proti, sabiedrības 
kontroli pār ELGF un ELFLA līdzekļu 
izlietojumu, kuru iecerēts sasniegt, 
publicējot saņēmēju vārdus, var īstenot, 
nodrošinot to, ka atklātībai tiek darīta 
zināma tikai noteikta informācijas daļa.
Minētajai informācijai būtu jāaptver dati 
par saņēmēja identitāti, piešķirto summu 
un fondu, no kura tā piešķirta, attiecīgā 
pasākuma nolūku un veidu. Minētās 
informācijas publicēšanai būtu jānotiek 
tādā veidā, kas pēc iespējas mazāk apdraud 
saņēmēju tiesības uz viņu privātās dzīves 
neaizskaramību vispār un uz personas datu 
aizsardzību konkrēti — tiesības, kas atzītas 
ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
7. un 8. pantu. 

(70d) Publicētajā informācijā izmantos 
datus no dalībvalstu iesniegtajām 
individuālo maksāšanas datu veidlapām.
Minētās informācijas publicēšanai būtu 
jānotiek tādā veidā, kas pēc iespējas mazāk 
apdraud saņēmēju tiesības uz viņu privātās 
dzīves neaizskaramību vispār un uz 
personas datu aizsardzību konkrēti —
tiesības, kas atzītas ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 792
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
70.e apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70e) Publicējot ziņas par pasākumu, kas 
dod lauksaimniekam tiesības saņemt 
atbalstu, atbalsta veidu un mērķi, 
sabiedrībai tiktu sniegtas konkrētas 

svītrots
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zināšanas par subsidēto darbību un 
nolūku, kādam subsīdija piešķirta. Tas 
palīdzētu stiprināt sabiedrības kontroles 
preventīvo un atturošo ietekmi finansiālo 
interešu aizsardzībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 793
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
70.e apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70e) Publicējot ziņas par pasākumu, kas 
dod lauksaimniekam tiesības saņemt 
atbalstu, atbalsta veidu un mērķi, 
sabiedrībai tiktu sniegtas konkrētas 
zināšanas par subsidēto darbību un 
nolūku, kādam subsīdija piešķirta. Tas 
palīdzētu stiprināt sabiedrības kontroles 
preventīvo un atturošo ietekmi finansiālo 
interešu aizsardzībā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Uzraudzība ir publisko iestāžu uzdevums, un to nevar deleģēt sabiedrībai, publiskojot 
informāciju internetā.

Grozījums Nr. 794
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
70.f apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70f) Lai ievērotu līdzsvaru starp izvirzīto 
mērķi nodrošināt sabiedrības kontroli pār 
ELGF un ELFLA līdzekļu izlietojumu, no 

svītrots
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vienas puses, un saņēmēju tiesībām uz 
viņu privātās dzīves neaizskaramību 
vispār un uz viņu personas datu 
aizsardzību, no otras puses, būtu jāņem 
vērā atbalsta nozīme. Pēc plašas analīzes 
un apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām tika secināts, ka nolūkā 
pastiprināt šādas publicēšanas efektivitāti 
un mazināt iejaukšanos saņēmēju tiesībās 
būtu jānosaka saņemtā atbalsta summas 
robežvērtība, kuras nepārsniegšanas 
gadījumā saņēmēja vārds nebūtu 
jāpublicē.

Or. fr

Grozījums Nr. 795
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
70.f apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70f) Lai ievērotu līdzsvaru starp izvirzīto 
mērķi nodrošināt sabiedrības kontroli pār 
ELGF un ELFLA līdzekļu izlietojumu, no 
vienas puses, un saņēmēju tiesībām uz 
viņu privātās dzīves neaizskaramību 
vispār un uz viņu personas datu 
aizsardzību, no otras puses, būtu jāņem 
vērā atbalsta nozīme. Pēc plašas analīzes 
un apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām tika secināts, ka nolūkā 
pastiprināt šādas publicēšanas efektivitāti 
un mazināt iejaukšanos saņēmēju tiesībās 
būtu jānosaka saņemtā atbalsta summas 
robežvērtība, kuras nepārsniegšanas 
gadījumā saņēmēja vārds nebūtu 
jāpublicē.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par pārredzamību jebkurā gadījumā būtu jāpiemēro visiem KLP atbalsta 
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saņēmējiem. Līdz ar to nav vairs vajadzības izmantot robežvērtību saistībā ar publiskajiem
naudas līdzekļiem, un tas tikai radīs diskrimināciju mazo un lielo lauksaimniecību starpā.

Grozījums Nr. 796
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
70.g apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70g) Robežvērtībai būtu jāatspoguļo KLP 
satvarā izveidoto atbalsta shēmu apjoms 
un jāpamatojas uz to. Tā kā dalībvalstu 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras 
ir ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no 
Savienības vidējās lauku saimniecību 
struktūras, būtu jāatļauj piemērot dažādas 
minimālās robežvērtības, kas atspoguļo 
dalībvalstu īpašo situāciju. Regulā xx/xxx 
[TM] ir noteikta vienkārša un specifiska 
shēma mazajām lauku saimniecībām.
Minētās regulas 49. pantā ir noteikti 
atbalsta apjoma aprēķināšanas kritēriji. 
Konsekvences labad minētos kritērijus 
būtu jāizmanto arī, nosakot katrai 
dalībvalstij konkrētas robežvērtības 
saņēmēja vārda publicēšanai. Gadījumos, 
kad minētā konkrētā robežvērtība nav 
pārsniegta, publikācijā būtu jāietver visa 
attiecīgā informācija – izņemot saņēmēja 
vārdu –, kas ļauj nodokļu maksātājiem 
gūt pareizu priekšstatu par KLP.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 797
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
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70.g apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70g) Robežvērtībai būtu jāatspoguļo KLP 
satvarā izveidoto atbalsta shēmu apjoms 
un jāpamatojas uz to. Tā kā dalībvalstu 
lauksaimniecības ekonomikas struktūras 
ir ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no 
Savienības vidējās lauku saimniecību 
struktūras, būtu jāatļauj piemērot dažādas 
minimālās robežvērtības, kas atspoguļo 
dalībvalstu īpašo situāciju. Regulā xx/xxx 
[TM] ir noteikta vienkārša un specifiska 
shēma mazajām lauku saimniecībām. 
Minētās regulas 49. pantā ir noteikti 
atbalsta apjoma aprēķināšanas kritēriji. 
Konsekvences labad minētos kritērijus 
būtu jāizmanto arī, nosakot katrai 
dalībvalstij konkrētas robežvērtības 
saņēmēja vārda publicēšanai. Gadījumos, 
kad minētā konkrētā robežvērtība nav 
pārsniegta, publikācijā būtu jāietver visa 
attiecīgā informācija – izņemot saņēmēja 
vārdu –, kas ļauj nodokļu maksātājiem 
gūt pareizu priekšstatu par KLP.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumi par pārredzamību jebkurā gadījumā būtu jāpiemēro visiem KLP atbalsta 
saņēmējiem. Līdz ar to nav vairs vajadzības izmantot robežvērtību saistībā ar publiskajiem 
naudas līdzekļiem, un tas tikai radīs diskrimināciju mazo un lielo lauksaimniecību starpā.

Grozījums Nr. 798
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
70.h apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70h) Turklāt, darot šo informāciju 
publiski pieejamu, tiek palielināta 
pārredzamība pār Savienības līdzekļu 

(70h) Darot šo informāciju publiski 
pieejamu, tiek palielināta pārredzamība pār 
Savienības līdzekļu izmantošanu KLP, 
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izmantošanu KLP, tādējādi uzlabojot 
minētās politikas pamanāmību un izpratni 
par to. Tas dod pilsoņiem iespēju vēl 
vairāk iesaistīties lēmumu pieņemšanā un 
nodrošina lielāku pārvaldes sistēmas 
leģitimitāti un efektivitāti, un nosaka tai 
lielāku atbildību pilsoņu priekšā. Tas arī 
palīdzēs vietējiem iedzīvotājiem iepazīt 
konkrētus piemērus tam, kā 
lauksaimniecība nodrošina sabiedriskos 
labumus, un pamatos lauksaimniecības 
nozarei atvēlētā valsts atbalsta leģitimitāti. 
Turklāt tiks palielināta lauksaimnieku 
personiskā atbildība par saņemto publisko 
līdzekļu izlietojumu.

tādējādi uzlabojot minētās politikas 
pamanāmību un izpratni par to. Tas dod 
pilsoņiem iespēju vēl vairāk iesaistīties 
lēmumu pieņemšanā un nodrošina lielāku 
pārvaldes sistēmas leģitimitāti un 
efektivitāti, un nosaka tai lielāku atbildību 
pilsoņu priekšā. Tas arī palīdzēs pamatot
lauksaimniecības nozarei atvēlētā valsts 
atbalsta leģitimitāti. Turklāt tiks palielināta 
lauksaimnieku personiskā atbildība par 
saņemto publisko līdzekļu izlietojumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 799
Peter Jahr

Regulas priekšlikums
70.h apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70h) Turklāt, darot šo informāciju publiski 
pieejamu, tiek palielināta pārredzamība pār 
Savienības līdzekļu izmantošanu KLP, 
tādējādi uzlabojot minētās politikas 
pamanāmību un izpratni par to. Tas dod 
pilsoņiem iespēju vēl vairāk iesaistīties 
lēmumu pieņemšanā un nodrošina lielāku 
pārvaldes sistēmas leģitimitāti un 
efektivitāti, un nosaka tai lielāku atbildību 
pilsoņu priekšā. Tas arī palīdzēs vietējiem 
iedzīvotājiem iepazīt konkrētus piemērus 
tam, kā lauksaimniecība nodrošina 
sabiedriskos labumus, un pamatos 
lauksaimniecības nozarei atvēlētā valsts 
atbalsta leģitimitāti. Turklāt tiks palielināta 
lauksaimnieku personiskā atbildība par 
saņemto publisko līdzekļu izlietojumu.

(70h) Turklāt, darot šo informāciju publiski 
pieejamu, tiek palielināta pārredzamība pār 
Savienības līdzekļu izmantošanu KLP, 
tādējādi uzlabojot minētās politikas 
pamanāmību un izpratni par to. Līdzīgi 
noteikumi būtu arī jāpiemēro citu ES 
fondu (ERAF, ESF un EZF) līdzekļu 
saņēmējiem, lai šo mērķi sasniegtu arī 
citās ES politikas jomās. Tas dod 
pilsoņiem iespēju vēl vairāk iesaistīties 
lēmumu pieņemšanā un nodrošina lielāku 
pārvaldes sistēmas leģitimitāti un 
efektivitāti, un nosaka tai lielāku atbildību 
pilsoņu priekšā. Tas arī palīdzēs vietējiem 
iedzīvotājiem iepazīt konkrētus piemērus 
tam, kā lauksaimniecība nodrošina 
sabiedriskos labumus, un pamatos 
lauksaimniecības nozarei atvēlētā valsts 
atbalsta leģitimitāti. Turklāt tiks palielināta 
lauksaimnieku personiskā atbildība par 
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saņemto publisko līdzekļu izlietojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 800
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
70.i apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70i) Ņemot vērā primāro nozīmi, kas 
piemīt izvirzītajam mērķim nodrošināt 
sabiedrības kontroli pār ELGF un 
ELFLA līdzekļu izlietojumu, attiecībā uz 
proporcionalitātes principu un personas 
datu aizsardzības prasībām ir pamatoti 
nodrošināt attiecīgās informācijas 
vispārēju publicēšanu, jo tas nepārsniedz 
demokrātiskas sabiedrības un Savienības 
finansiālo interešu aizsardzības 
vajadzības. 

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 801
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
70.j apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70j) Lai ievērotu datu aizsardzības 
prasības, fondu atbalsta saņēmēji būtu 
jāinformē par viņu datu publicēšanu un 
par to, ka Savienības finansiālo interešu 
aizsardzības nolūkos datus pirms to 
publicēšanas var apstrādāt Savienības un 
dalībvalstu revīzijas un izmeklēšanas 
iestādes. Turklāt saņēmēji būtu jāinformē 
par viņu tiesībām saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK un procedūrām, kas 

svītrots
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piemērojamas šo tiesību izmantošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 802
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
70.k apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(70k) Tālab pēc padziļinātas analīzes un 
novērtējuma par to, kā vislabāk būtu 
iespējams ievērot saņēmēju tiesības uz 
personas datu aizsardzību, būtu jāparedz 
jauni noteikumi, kā publicējama 
informācija par visiem lauksaimniecības 
fondu atbalsta saņēmējiem.

(70k) Tālab pēc padziļinātas analīzes un 
novērtējuma par to, kā vislabāk būtu
iespējams ievērot saņēmēju tiesības uz 
personas datu aizsardzību, būtu jāparedz 
jauni noteikumi, kā publicējama 
informācija par lauksaimniecības fondiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 803
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
110.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110.a pants
Saņēmēju publiskošana

svītrots

1. Dalībvalstis nodrošina ELGF un 
ELFLA atbalsta saņēmēju ikgadēju 
ex post publiskošanu. Publikācijā iekļauj:
a) neskarot šīs regulas 110.b panta pirmo 
daļu, saņēmēja vārdu, norādot:
i) vārdu un uzvārdu, ja saņēmēji ir 
fiziskas personas,
ii) pilnu reģistrētu juridisko nosaukumu, 
ja saņēmēji ir juridiskas personas, kurām 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
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aktiem ir autonoma tiesībsubjektība,
iii) pilnu reģistrēto vai citā veidā oficiāli 
atzīto apvienības nosaukumu, ja saņēmēji 
ir apvienības, kurām nav savas 
tiesībsubjektības;
b) pašvaldību, kurā saņēmējs dzīvo vai ir 
reģistrēts un, ja ir pieejams, pasta indeksu 
vai tā daļu, pēc kā nosaka pašvaldību;
c) maksājuma summas, kas atbilst katram 
ELGF un ELFLA finansētajam 
pasākumam un ko katrs saņēmējs 
saņēmis attiecīgajā finanšu gadā;
d) to ELGF vai ELFLA finansēto 
pasākumu veidu un aprakstu, saskaņā ar 
kuriem piešķirts c) apakšpunktā minētais 
maksājums.
Pirmajā daļā minēto informāciju dara 
pieejamu vienā tīmekļa vietnē katrā 
dalībvalstī. Tā ir pieejama divus gadus no 
sākotnējās publicēšanas dienas.
2. Attiecībā uz maksājumiem, kas saistīti 
ar ELFLA finansētajiem pasākumiem, kā 
minēts 1. punkta pirmās daļas 
c) apakšpunktā, publicējamās summas 
atbilst kopējam publiskajam 
finansējumam, kas ietver gan Savienības, 
gan valsts ieguldījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 804
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
110.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110.a pants Article 110 bis
Saņēmēju publiskošana Publiskošana saistībā ar Eiropas 

lauksaimniecības fondiem

Or. fr



AM\916298LV.doc 13/20 PE498.000v01-00

LV

Grozījums Nr. 805
Elisabeth Köstinger

Regulas priekšlikums
110.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina ELGF un ELFLA 
atbalsta saņēmēju ikgadēju ex post 
publiskošanu. Publikācijā iekļauj:

1. Dalībvalstis nodrošina ELGF un ELFLA 
atbalsta saņēmēju kopējā skaita ikgadēju 
ex post publiskošanu. Publikācijā iekļauj:

a) neskarot šīs regulas 110.b panta pirmo 
daļu, saņēmēja vārdu, norādot:

a) atbalsta saņēmēju kopējo skaitu un

i) vārdu un uzvārdu, ja saņēmēji ir 
fiziskas personas,
ii) pilnu reģistrētu juridisko nosaukumu, 
ja saņēmēji ir juridiskas personas, kurām 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem ir autonoma tiesībsubjektība,
iii) pilnu reģistrēto vai citā veidā oficiāli 
atzīto apvienības nosaukumu, ja saņēmēji 
ir apvienības, kurām nav savas 
tiesībsubjektības;
b) pašvaldību, kurā saņēmējs dzīvo vai ir 
reģistrēts un, ja ir pieejams, pasta indeksu 
vai tā daļu, pēc kā nosaka pašvaldību;

b) viņiem samaksātās summas pa apmēra 
kategorijām, ko Komisija noteikusi 
īstenošanas aktā saskaņā ar 110.d pantu.

c) maksājuma summas, kas atbilst katram 
ELGF un ELFLA finansētajam 
pasākumam un ko katrs saņēmējs 
saņēmis attiecīgajā finanšu gadā;
d) to ELGF vai ELFLA finansēto 
pasākumu veidu un aprakstu, saskaņā ar 
kuriem piešķirts c) apakšpunktā minētais 
maksājums.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Savienības Tiesa 2010. gada 9. novembra spriedumā apvienotajās lietās C-92/09 un 
C-93/09 informācijas publiskošanu internetā par fizisko personu saņemto finansējumu 
pasludināja par nepieņemamu. Šajā priekšlikumā Komisija nav ņēmusi vērā personas datu 
aizsardzības apsvērumus. Tomēr kopējo summu un saņēmēju publiskošana, tos sadalot pa 
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apmēra kategorijām, būtu samērīgi un tādējādi atbilstīgi ES tiesībām.

Grozījums Nr. 806
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
110.a pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina ELGF un 
ELFLA atbalsta saņēmēju ikgadēju 
ex post publiskošanu. Publikācijā iekļauj:

1. Eiropas Komisija veic ikgadēju ex post 
publiskošanu attiecībā uz ELGF un 
ELFLA, izmantojot dalībvalstu iesniegtās 
individuālo maksāšanas datu veidlapas.
Publikācijā iekļauj:

a) neskarot šīs regulas 110.b panta pirmo 
daļu, saņēmēja vārdu, norādot:

a) atbalsta saņēmēju skaitu katrā saņemtā 
atbalsta summas kategorijā;

i) vārdu un uzvārdu, ja saņēmēji ir 
fiziskas personas,
ii) pilnu reģistrētu juridisko nosaukumu, 
ja saņēmēji ir juridiskas personas, kurām 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem ir autonoma tiesībsubjektība,
iii) pilnu reģistrēto vai citā veidā oficiāli 
atzīto apvienības nosaukumu, ja saņēmēji 
ir apvienības, kurām nav savas 
tiesībsubjektības;
b) pašvaldību, kurā saņēmējs dzīvo vai ir 
reģistrēts un, ja ir pieejams, pasta indeksu 
vai tā daļu, pēc kā nosaka pašvaldību;

b) atbalsta summas, kas pārskaitītas katrā 
dalībvalstī, par katru pasākuma veidu un 
no katra fonda;

c) maksājuma summas, kas atbilst katram 
ELGF un ELFLA finansētajam 
pasākumam un ko katrs saņēmējs 
saņēmis attiecīgajā finanšu gadā;

c) attiecīgo atbalsta saņēmēju juridisko 
formu un viņu attiecīgo darbinieku skaitu 
par katru dalībvalsti.

Or. fr

Grozījums Nr. 807
Albert Deß

Regulas priekšlikums
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110.a pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) vārdu un uzvārdu, ja saņēmēji ir 
fiziskas personas,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 808
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
110.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto informāciju dara 
pieejamu vienā tīmekļa vietnē katrā 
dalībvalstī. Tā ir pieejama divus gadus no 
sākotnējās publicēšanas dienas.

Pirmajā daļā minēto informāciju dara 
pieejamu vienā tīmekļa vietnē. Tā ir 
pieejama desmit gadus no sākotnējās 
publicēšanas dienas.

Or. fr

Grozījums Nr. 809
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
110.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz maksājumiem, kas saistīti ar 
ELFLA finansētajiem pasākumiem, kā 
minēts 1. punkta pirmās daļas 
c) apakšpunktā, publicējamās summas 
atbilst kopējam publiskajam finansējumam, 
kas ietver gan Savienības, gan valsts 
ieguldījumu.

2. Attiecībā uz maksājumiem, kas saistīti ar 
ELFLA finansētajiem pasākumiem, kā 
minēts 1. punktā, publicējamās summas 
atbilst kopējam publiskajam finansējumam, 
kas ietver gan Savienības, gan valsts 
ieguldījumu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 810
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
110.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110.b pants
Robežvērtība

svītrots

Ja atbalsta summa, ko saņēmējs saņēmis 
viena gada laikā, ir vienāda ar summu, ko 
dalībvalsts noteikusi saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. TM/xxx 49. pantu, vai 
mazāka par to, minētā dalībvalsts 
nepublicē attiecīgā saņēmēja vārdu, kā 
paredzēts šīs regulas 110.a panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā.
Summas, ko dalībvalstis noteikušas 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. TM/xxx 
49. pantu un paziņojušas Komisijai 
saskaņā ar minēto regulu, Komisija 
publicē atbilstīgi noteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 110.d pantu.
Ja piemēro šā panta pirmo daļu, 
dalībvalstis publicē 110.a panta 1. punkta 
pirmās daļas b), c) un d) apakšpunktā 
norādīto informāciju un saņēmēju 
identificē ar kodu. Dalībvalstis lemj par 
minētā koda formu.

Or. fr

Grozījums Nr. 811
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
110.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110.b  pants 
Robežvērtība

svītrots

Ja atbalsta summa, ko saņēmējs saņēmis 
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viena gada laikā, ir vienāda ar summu, ko 
dalībvalsts noteikusi saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. TM/xxx 49. pantu, vai 
mazāka par to, minētā dalībvalsts 
nepublicē attiecīgā saņēmēja vārdu, kā 
paredzēts šīs regulas 110.a panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā.
Summas, ko dalībvalstis noteikušas 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. TM/xxx 
49. pantu un paziņojušas Komisijai 
saskaņā ar minēto regulu, Komisija 
publicē atbilstīgi noteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 110.d pantu.
Ja piemēro šā panta pirmo daļu, 
dalībvalstis publicē 110.a panta 1. punkta 
pirmās daļas b), c) un d) apakšpunktā 
norādīto informāciju un saņēmēju 
identificē ar kodu. Dalībvalstis lemj par 
minētā koda formu.

Or. en

Grozījums Nr. 812
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums
110.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110.b pants 
Robežvērtība

svītrots

Ja atbalsta summa, ko saņēmējs saņēmis 
viena gada laikā, ir vienāda ar summu, ko 
dalībvalsts noteikusi saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. TM/xxx 49. pantu, vai 
mazāka par to, minētā dalībvalsts 
nepublicē attiecīgā saņēmēja vārdu, kā 
paredzēts šīs regulas 110.a panta 
1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā.
Summas, ko dalībvalstis noteikušas 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. TM/xxx 
49. pantu un paziņojušas Komisijai 
saskaņā ar minēto regulu, Komisija 
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publicē atbilstīgi noteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar 110.d pantu.
Ja piemēro šā panta pirmo daļu, 
dalībvalstis publicē 110.a panta 1. punkta 
pirmās daļas b), c) un d) apakšpunktā 
norādīto informāciju un saņēmēju 
identificē ar kodu. Dalībvalstis lemj par 
minētā koda formu.

Or. en

Grozījums Nr. 813
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
110.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110.c pants
Saņēmēju informēšana

svītrots

Dalībvalstis informē saņēmējus par to, ka 
viņu dati tiks publicēti saskaņā ar 
110.a pantu un ka Savienības finansiālo 
interešu aizsardzības nolūkā šos datus var 
apstrādāt Savienības un dalībvalstu 
revīzijas un izmeklēšanas iestādes.
Saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK prasībām 
attiecībā uz personas datiem dalībvalstis 
informē saņēmējus par viņu tiesībām, kas 
paredzētas datu aizsardzības noteikumos, 
un par procedūrām, kas piemērojamas 
minēto tiesību izmantošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 814
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
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110.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

110.c pants
Saņēmēju informēšana

svītrots

Dalībvalstis informē saņēmējus par to, ka 
viņu dati tiks publicēti saskaņā ar 
110.a pantu un ka Savienības finansiālo 
interešu aizsardzības nolūkā šos datus var 
apstrādāt Savienības un dalībvalstu 
revīzijas un izmeklēšanas iestādes.
Saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK prasībām 
attiecībā uz personas datiem dalībvalstis 
informē saņēmējus par viņu tiesībām, kas 
paredzētas datu aizsardzības noteikumos, 
un par procedūrām, kas piemērojamas 
minēto tiesību izmantošanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 815
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
110.d pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par publicēšanas formu, tostarp par 
informācijas attēlošanu sadalījumā pa 
pasākumiem, un 110.a un 110.b pantā 
paredzētās publicēšanas termiņiem;

a) par publicēšanas formu, tostarp par 
informācijas attēlošanu, un 110.a pantā 
paredzētās publicēšanas termiņiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 816
Eric Andrieu

Regulas priekšlikums
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110.d pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par 110.c panta vienādu piemērošanu; svītrots

Or. fr


