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Amendamentul 790
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Considerentul 70 c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70c) În hotărârea sa, Curtea nu a 
contestat legitimitatea obiectivului de 
consolidare a controlului public asupra 
utilizării sumelor plătite de FEGA și 
FEADR. Acest obiectiv trebuie să fie 
analizat în contextul noului cadru privind 
gestiunea financiară și controlul care 
urmează să fie aplicat începând cu 1 
ianuarie 2014. În acest context, 
controalele realizate de către 
administrațiile naționale nu pot fi 
exhaustive și, în special, pentru aproape 
toate schemele de ajutor doar o parte 
limitată a populației poate fi verificată la 
fața locului. O creștere a ratelor minime 
de control dincolo de nivelurile aplicate în 
prezent ar adăuga, în contextul actual, o 
sarcină financiară și administrativă 
suplimentară pentru administrațiile 
naționale și nu ar fi eficientă din punct de 
vedere al costurilor. În plus, noul cadru 
prevede că, în anumite condiții, statele 
membre pot reduce numărul de controale 
la fața locului. În acest context, 
publicarea numelor beneficiarilor de 
fonduri agricole întărește controlul public 
al utilizării acestor fonduri și, prin 
urmare, reprezintă o completare utilă a 
cadrului de gestionare și control existent, 
care este necesară pentru a asigura un 
nivel adecvat de protecție a intereselor 
financiare ale Uniunii. Atunci când 
aplică noile norme de simplificare a 
procesului administrativ aferent punerii 
în aplicare a fondurilor Uniunii și de 
reducere a costurilor administrative, 
autoritățile naționale trebuie să aibă 
posibilitatea să se bazeze pe controlul 

eliminat
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public, în special prin intermediul 
efectului lui preventiv și de descurajare a 
fraudei și a oricărei utilizări abuzive a 
fondurilor publice, descurajând 
beneficiarii individuali să se implice în 
activități ilegale.

Or. fr

Amendamentul 791
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Considerentul 70 d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70d) Obiectivul controlului public al 
utilizării fondurilor din FEGA și FEADR, 
care era vizat de publicarea beneficiarilor, 
poate fi realizat doar garantând că o 
anumită cantitate de informații este adusă 
la cunoștința publicului. Aceste informații 
trebuie să includă date privind identitatea 
beneficiarului, suma acordată și din ce 
fond, scopul și natura măsurii în cauză.
Publicarea acestor informații trebuie să fie 
realizată astfel încât să interfereze mai 
puțin cu dreptul beneficiarilor de a li se 
respecta viața privată, în general, și dreptul 
la protecția datelor lor cu caracter personal 
în special, drepturi recunoscute prin 
articolele 7 și 8 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. 

(70d) Informațiile publicate utilizează 
datele preluate din fișierele cu date 
individuale privind plățile furnizate de 
statele membre. Publicarea acestor 
informații ar trebui să fie realizată astfel 
încât să interfereze mai puțin cu dreptul 
beneficiarilor de a li se respecta viața 
privată, în general, și dreptul la protecția 
datelor lor cu caracter personal în special, 
drepturi recunoscute prin articolele 7 și 8 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 792
Eric Andrieu

Propunere de regulament
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Considerentul 70 e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70e) Publicarea detaliilor cu privire la 
măsura care îi dă dreptul fermierului să 
primească sprijin, natura și scopul 
sprijinului ar oferi publicului informații 
concrete cu privire la activitatea 
subvenționată și la scopul pentru care a 
fost acordat sprijinul. Acest lucru ar 
contribui la efectul preventiv și de 
descurajare a fraudei pe care îl are 
controlul public în ceea ce privește 
protejarea intereselor financiare.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 793
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Considerentul 70 e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70e) Publicarea detaliilor cu privire la 
măsura care îi dă dreptul fermierului să 
primească sprijin, natura și scopul 
sprijinului ar oferi publicului informații 
concrete cu privire la activitatea 
subvenționată și la scopul pentru care a 
fost acordat sprijinul. Acest lucru ar 
contribui la efectul preventiv și de 
descurajare a fraudei pe care îl are 
controlul public în ceea ce privește 
protejarea intereselor financiare.

eliminat

Or. de

Justificare

Controlul ține de competența administrației publice și nu poate fi delegat cetățenilor prin 
publicarea pe internet.
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Amendamentul 794
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Considerentul 70 f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70f) Pentru a respecta un echilibru 
între, pe de o parte, obiectivul vizat de 
control public al utilizării fondurilor 
FEGA și FEADR și, pe de altă parte, 
dreptul beneficiarilor la respectarea vieții 
lor private, în general, și la protecția 
datelor lor cu caracter personal, trebuie 
să se ia în considerare importanța 
sprijinului. După o analiză aprofundată și 
consultarea cu părțile interesate a rezultat 
că, în vederea consolidării eficacității 
unor astfel de publicări și a limitării 
interferențelor cu drepturile 
beneficiarilor, trebuie să fie înființat un 
prag în ceea ce privește cuantumul 
sprijinului primit, numele beneficiarului 
care a primit un cuantum mai mic sau 
egal cu această sumă nefiind publicat.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 795
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard 

Propunere de regulament
Considerentul 70 f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70f) Pentru a respecta un echilibru 
între, pe de o parte, obiectivul vizat de 
control public al utilizării fondurilor 
FEGA și FEADR și, pe de altă parte, 
dreptul beneficiarilor la respectarea vieții 
lor private, în general, și la protecția 
datelor lor cu caracter personal, trebuie 
să se ia în considerare importanța 
sprijinului. După o analiză aprofundată și 

eliminat
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consultarea cu părțile interesate a rezultat 
că, în vederea consolidării eficacității 
unor astfel de publicări și a limitării 
interferențelor cu drepturile 
beneficiarilor, trebuie să fie înființat un 
prag în ceea ce privește cuantumul 
sprijinului primit, numele beneficiarului 
care a primit un cuantum mai mic sau 
egal cu această sumă nefiind publicat.

Or. en

Justificare

Normele de transparență ar trebui să se aplice indiferent de numărul total de beneficiari ai 
sprijinului PAC. Utilizarea unui prag devine caducă atunci când este vorba despre fonduri 
publice, creând doar discriminare în funcție de dimensiunile exploatațiilor.

Amendamentul 796
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Considerentul 70 g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70g) Acest prag trebuie să reflecte și să 
se bazeze pe nivelul schemelor de sprijin 
fixat în cadrul PAC. Dat fiind că 
structurile economiilor agricole ale 
statelor membre variază în mod 
considerabil și că pot să difere în mod 
semnificativ de structura agricolă medie 
din Uniune, trebuie să se permită 
aplicarea unor praguri minime diferite, 
care să reflecte situațiile specifice ale 
statelor membre. Regulamentul xxx/xxx 
[DP] stabilește o schemă simplă și 
specifică pentru exploatațiile mici. 
Articolul 49 din regulamentul menționat 
prevede criterii de calcul al cuantumului 
ajutorului. Din motive de coerență, acele 
criterii trebuie, de asemenea, să fie 
utilizate pentru fixarea de praguri 
specifice pentru fiecare stat membru în 
ceea ce privește publicarea numelui unui 

eliminat
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beneficiar. Cu excepția numelui, sub acest 
prag specific și în cazul situării la acest 
prag specific publicarea trebuie să 
conțină toate informațiile relevante 
pentru a le permite contribuabililor să 
aibă o imagine exactă a PAC.

Or. fr

Amendamentul 797
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 70 g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70g) Acest prag trebuie să reflecte și să 
se bazeze pe nivelul schemelor de sprijin 
fixat în cadrul PAC. Dat fiind că 
structurile economiilor agricole ale 
statelor membre variază în mod 
considerabil și că pot să difere în mod 
semnificativ de structura agricolă medie 
din Uniune, trebuie să se permită 
aplicarea unor praguri minime diferite, 
care să reflecte situațiile specifice ale 
statelor membre. Regulamentul xxx/xxx 
[DP] stabilește o schemă simplă și 
specifică pentru exploatațiile mici. 
Articolul 49 din regulamentul menționat 
prevede criterii de calcul al cuantumului 
ajutorului. Din motive de coerență, acele 
criterii trebuie, de asemenea, să fie 
utilizate pentru fixarea de praguri 
specifice pentru fiecare stat membru în 
ceea ce privește publicarea numelui unui 
beneficiar. Cu excepția numelui, sub acest 
prag specific și în cazul situării la acest 
prag specific publicarea trebuie să 
conțină toate informațiile relevante 
pentru a le permite contribuabililor să 
aibă o imagine exactă a PAC.

eliminat

Or. en



AM\916298RO.doc 9/21 PE498.000v01-00

RO

Justificare

Normele de transparență ar trebui să se aplice indiferent de numărul total de beneficiari ai 
sprijinului PAC.  Utilizarea unui prag devine caducă atunci când este vorba de fonduri 
publice, creând doar discriminare în funcție de dimensiunile exploatațiilor.

Amendamentul 798
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Considerentul 70 h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70h) În plus, punerea acestor informații 
la dispoziția publicului îmbunătățește 
transparența în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor comunitare în cadrul PAC, 
contribuind astfel la vizibilitatea și la mai 
buna înțelegere a acestei politici. Acest 
lucru le permite cetățenilor să participe mai 
îndeaproape la procesul de decizie și 
garantează faptul că administrația se 
bucură de o mai mare legitimitate și este 
mai eficientă și mai responsabilă față de 
cetățeni. De asemenea, ar ajuta populația 
locală să asiste la exemple concrete ale 
furnizării de „bunuri publice” prin 
intermediul agriculturii și ar susține 
legitimitatea ajutorului de stat pentru 
sectorul agricol. Mai mult, va duce la 
creșterea răspunderii personale a 
fermierilor în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor publice primite.

(70h) Punerea acestor informații la 
dispoziția publicului îmbunătățește 
transparența în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor comunitare în cadrul PAC, 
contribuind astfel la vizibilitatea și la mai 
buna înțelegere a acestei politici. Acest 
lucru le permite cetățenilor să participe mai 
îndeaproape la procesul de decizie și 
garantează faptul că administrația se 
bucură de o mai mare legitimitate și este 
mai eficientă și mai responsabilă față de 
cetățeni. De asemenea, ar susține 
legitimitatea ajutorului de stat pentru 
sectorul agricol. Mai mult, va duce la 
creșterea răspunderii personale a 
fermierilor în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor publice primite.

Or. fr

Amendamentul 799
Peter Jahr

Propunere de regulament
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Considerentul 70 h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70h) În plus, punerea acestor informații la 
dispoziția publicului îmbunătățește 
transparența în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor comunitare în cadrul PAC, 
contribuind astfel la vizibilitatea și la mai 
buna înțelegere a acestei politici. Acest 
lucru le permite cetățenilor să participe mai 
îndeaproape la procesul de decizie și 
garantează faptul că administrația se 
bucură de o mai mare legitimitate și este 
mai eficientă și mai responsabilă față de 
cetățeni. De asemenea, ar ajuta populația 
locală să asiste la exemple concrete ale 
furnizării de „bunuri publice” prin 
intermediul agriculturii și ar susține 
legitimitatea ajutorului de stat pentru 
sectorul agricol. Mai mult, va duce la 
creșterea răspunderii personale a 
fermierilor în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor publice primite.

(70h) În plus, punerea acestor informații la 
dispoziția publicului îmbunătățește 
transparența în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor comunitare în cadrul PAC, 
contribuind astfel la vizibilitatea și la mai 
buna înțelegere a acestei politici. Pentru a 
realiza acest lucru și în celelalte domenii 
politice ale Uniunii Europene, ar trebui 
aplicate norme similare și beneficiarilor 
finanțărilor din alte fonduri europene 
(FEDER, FSE și FEP).  Acest lucru le 
permite cetățenilor să participe mai 
îndeaproape la procesul de decizie și 
garantează faptul că administrația se 
bucură de o mai mare legitimitate și este 
mai eficientă și mai responsabilă față de 
cetățeni. De asemenea, ar ajuta populația 
locală să asiste la exemple concrete ale 
furnizării de „bunuri publice” prin 
intermediul agriculturii și ar susține 
legitimitatea ajutorului de stat pentru 
sectorul agricol. Mai mult, va duce la 
creșterea răspunderii personale a 
fermierilor în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor publice primite.

Or. de

Amendamentul 800
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Considerentul 70 i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70i) Având în vedere importanța 
primordială a obiectivului urmărit de 
control public al utilizării sumelor din 
fondurile FEGA și FEADR, este 
justificat, ținând cont de principiul 
proporționalității și de necesitatea 

eliminat
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protecției datelor cu caracter personal, să 
se prevadă publicarea generală a 
informațiilor relevante, întrucât aceste 
dispoziții nu depășesc ceea ce este necesar 
într-o societate democratică și pentru a 
proteja interesele financiare ale Uniunii. 

Or. fr

Amendamentul 801
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Considerentul 70 j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70j) În vederea conformării la cerințele 
privind protecția datelor, beneficiarii 
fondurilor trebuie informați, anterior 
publicării, cu privire la publicarea datelor 
lor și că datele pot fi prelucrate de către 
organisme de audit și de investigare ale 
Uniunii și ale statelor membre în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Uniunii. În plus, beneficiarii trebuie să fie 
informați cu privire la drepturile lor în 
temeiul Directivei 95/46/CE, precum și cu 
privire la procedurile aplicabile pentru 
exercitarea acestor drepturi.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 802
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Considerentul 70 k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70k) În consecință, după o analiză 
aprofundată și o evaluare a celor mai 
adecvate modalități de a respecta dreptul 

(70k) În consecință, după o analiză 
aprofundată și o evaluare a celor mai 
adecvate modalități de a respecta dreptul 



PE498.000v01-00 12/21 AM\916298RO.doc

RO

beneficiarilor la protecția datelor cu 
caracter personal, trebuie să fie stabilite noi 
norme privind publicarea informațiilor 
referitoare la toți beneficiarii fondurilor
agricole.

beneficiarilor la protecția datelor cu 
caracter personal, trebuie să fie stabilite noi 
norme privind publicarea informațiilor 
referitoare la fondurile agricole.

Or. fr

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

Propunere de regulament
Articolul 110 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110a
Publicarea beneficiarilor

eliminat

(1) Statele membre asigură publicarea 
anuală ex-post a beneficiarilor FEGA și 
FEADR. Publicarea trebuie să conțină:
(a) fără a aduce atingere primului 
paragraf din articolul 110b din prezentul 
regulament, numele beneficiarilor, după 
cum urmează:
(i) prenumele și numele de familie, în 
cazul în care beneficiarii sunt persoane 
fizice;
(ii) denumirea juridică completă, așa cum 
a fost înregistrată, în cazul în care 
beneficiarii sunt persoane juridice cu 
personalitate juridică proprie conform 
legislației statului membru în cauză;
(iii) denumirea completă a asociației, așa 
cum a fost înregistrată sau recunoscută 
oficial, în cazul în care beneficiarii sunt 
asociații fără personalitate juridică 
proprie;
(b) localitatea în care beneficiarul își are 
domiciliul sau în care acesta este 
înregistrat și, după caz, codul poștal sau 
partea din acesta care identifică 
localitatea;
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(c) cuantumurile corespunzătoare fiecărei 
măsuri finanțate prin FEGA și FEADR, 
primite de către fiecare beneficiar în 
cursul exercițiului financiar în cauză;
(d) natura și descrierea măsurilor 
finanțate de către FEGA sau FEADR și 
în temeiul cărora este acordată plata 
menționată la litera (c).
Informațiile menționate în primul 
paragraf trebuie să fie puse la dispoziție 
pe un site internet unic pentru fiecare stat 
membru. Acestea sunt disponibile timp de 
doi ani de la data publicării inițiale.
(2) În ceea ce privește plățile care 
corespund măsurilor finanțate de 
FEADR, menționate la alineatul (1) 
primul paragraf litera (c), sumele care 
urmează să fie publicate corespund 
finanțării publice totale, incluzând atât 
contribuția Uniunii, cât și contribuția 
națională.

Or. en

Amendamentul 804
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 110 a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110a Articolul 110a
Publicarea beneficiarilor Publicarea referitoare la fondurile 

agricole europene

Or. fr

Amendamentul 805
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
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Articolul 110 a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură publicarea 
anuală ex-post a beneficiarilor FEGA și 
FEADR. Publicarea trebuie să conțină:

(1) Statele membre asigură publicarea 
anuală ex-post a numărului total al
beneficiarilor FEGA și FEADR. Publicarea 
trebuie să conțină:

(a) fără a aduce atingere primului 
paragraf din articolul 110b din prezentul 
regulament, numele beneficiarilor, după 
cum urmează:

(a) numărul total de beneficiari și

(i) prenumele și numele de familie, în 
cazul în care beneficiarii sunt persoane 
fizice;
(ii) denumirea juridică completă, așa cum 
a fost înregistrată, în cazul în care 
beneficiarii sunt persoane juridice cu 
personalitate juridică proprie conform 
legislației statului membru în cauză;
(iii) denumirea completă a asociației, așa 
cum a fost înregistrată sau recunoscută 
oficial, în cazul în care beneficiarii sunt 
asociații fără personalitate juridică 
proprie;
(b) localitatea în care beneficiarul își are 
domiciliul sau în care acesta este 
înregistrat și, după caz, codul poștal sau 
partea din acesta care identifică 
localitatea;

(b) sumele primite de aceștia, clasificate 
în funcție de cuantum, stabilite de 
Comisie în actul de punere în aplicare în 
conformitate cu articolul 110d.

(c) cuantumurile corespunzătoare fiecărei 
măsuri finanțate prin FEGA și FEADR, 
primite de către fiecare beneficiar în 
cursul exercițiului financiar în cauză;
(d) natura și descrierea măsurilor 
finanțate de către FEGA sau FEADR și 
în temeiul cărora este acordată plata 
menționată la litera (c).

Or. de

Justificare

În hotărârea sa din 9 noiembrie 2010 în cauzele conexate C-92/09 și C93/09, Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene a declarat ca fiind inadmisibilă publicarea informațiilor în ceea 
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ce privește persoanele fizice care beneficiază de fonduri europene.  Actuala propunere a 
Comisiei nu ține seama de preocupările privind protecția datelor. Dimpotrivă, publicarea 
sumelor totale și a beneficiarilor, clasificate în funcție de cuantum, ar fi proporțională și, 
astfel, conformă cu dreptul comunitar. 

Amendamentul 806
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 110 a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură publicarea 
anuală ex-post a beneficiarilor FEGA și 
FEADR. Publicarea trebuie să conțină:

(1) Comisia Europeană asigură publicarea 
anuală ex-post privind FEAGA și FEADR
pornind de la fișierele cu date individuale 
referitoare la finanțare furnizate de 
statele membre. Publicarea trebuie să 
conțină:

(a) fără a aduce atingere primului 
paragraf din articolul 110b din prezentul 
regulament, numele beneficiarilor, după 
cum urmează:

(a) o repartizare a numărului de 
beneficiari în funcție de cuantumul 
sprijinului primit;

(i) prenumele și numele de familie, în 
cazul în care beneficiarii sunt persoane 
fizice;
(ii) denumirea juridică completă, așa cum 
a fost înregistrată, în cazul în care 
beneficiarii sunt persoane juridice cu 
personalitate juridică proprie conform 
legislației statului membru în cauză;
(iii) denumirea completă a asociației, așa 
cum a fost înregistrată sau recunoscută 
oficial, în cazul în care beneficiarii sunt 
asociații fără personalitate juridică 
proprie;
(b) localitatea în care beneficiarul își are 
domiciliul sau în care acesta este 
înregistrat și, după caz, codul poștal sau 
partea din acesta care identifică 
localitatea;

(b) sumele vărsate în fiecare stat membru 
pentru fiecare dispozitiv și pentru fiecare 
fond;

(c) cuantumurile corespunzătoare fiecărei 
măsuri finanțate prin FEGA și FEADR, 
primite de către fiecare beneficiar în 

(c) formele juridice ale beneficiarilor în 
cauză și efectivele lor pentru fiecare stat 



PE498.000v01-00 16/21 AM\916298RO.doc

RO

cursul exercițiului financiar în cauză; membru.

Or. fr

Amendamentul 807
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) prenumele și numele de familie, în 
cazul în care beneficiarii sunt persoane
fizice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 808
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 110 a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate în primul paragraf 
trebuie să fie puse la dispoziție pe un site 
internet unic pentru fiecare stat membru. 
Acestea sunt disponibile timp de doi ani de 
la data publicării inițiale.

Informațiile menționate în primul paragraf 
trebuie să fie puse la dispoziție pe un site 
internet unic. Acestea sunt disponibile timp 
de zece ani de la data publicării inițiale.

Or. fr

Amendamentul 809
Eric Andrieu

Propunere de regulament
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Articolul 110 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește plățile care 
corespund măsurilor finanțate de FEADR, 
menționate la alineatul (1) primul paragraf 
litera (c), sumele care urmează să fie 
publicate corespund finanțării publice 
totale, incluzând atât contribuția Uniunii, 
cât și contribuția națională.

(2) În ceea ce privește plățile care 
corespund măsurilor finanțate de FEADR, 
menționate primul paragraf, sumele care 
urmează să fie publicate corespund 
finanțării publice totale, incluzând atât 
contribuția Uniunii, cât și contribuțiile 
naționale.

Or. fr

Amendamentul 810
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 110 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110b
Pragul

eliminat

În cazul în care cuantumul ajutorului 
primit într-un an de către un beneficiar 
este egal cu sau mai mic decât suma 
stabilită de un stat membru în 
conformitate cu articolul 49 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx statul 
membru respectiv nu publică numele 
beneficiarului în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 110a alineatul (1) 
primul paragraf litera (a) din prezentul 
regulament.
Cuantumurile fixate de un stat membru în 
conformitate cu articolul 49 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx și 
notificate Comisiei în temeiul 
regulamentului respectiv sunt făcute 
publice de către Comisie în conformitate 
cu normele adoptate în temeiul articolul 
110d.
În cazul în care se aplică primul paragraf 
din prezentul articol, statele membre 
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publică informațiile menționate la 
articolul 110a alineatul (1) primul 
paragraf literele (b), (c) și (d), iar 
beneficiarul este identificat printr-un cod. 
Statele membre decid cu privire la forma 
codului respectiv.

Or. fr

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

Propunere de regulament
Articolul 110 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110b 
Pragul

eliminat

În cazul în care cuantumul ajutorului 
primit într-un an de către un beneficiar 
este egal cu sau mai mic decât suma 
stabilită de un stat membru în 
conformitate cu articolul 49 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx statul 
membru respectiv nu publică numele 
beneficiarului în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 110a alineatul (1) 
primul paragraf litera (a) din prezentul 
regulament.
Cuantumurile fixate de un stat membru în 
conformitate cu articolul 49 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx și 
notificate Comisiei în temeiul 
regulamentului respectiv sunt făcute 
publice de către Comisie în conformitate 
cu normele adoptate în temeiul articolul 
110d.
În cazul în care se aplică primul paragraf 
din prezentul articol, statele membre 
publică informațiile menționate la 
articolul 110a alineatul (1) primul 
paragraf literele (b), (c) și (d), iar 
beneficiarul este identificat printr-un cod. 
Statele membre decid cu privire la forma 
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codului respectiv.

Or. en

Amendamentul 812
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 110 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110b 
Pragul

eliminat

În cazul în care cuantumul ajutorului 
primit într-un an de către un beneficiar 
este egal cu sau mai mic decât suma 
stabilită de un stat membru în 
conformitate cu articolul 49 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx statul 
membru respectiv nu publică numele 
beneficiarului în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 110a alineatul (1) 
primul paragraf litera (a) din prezentul 
regulament.
Cuantumurile fixate de un stat membru în 
conformitate cu articolul 49 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/xxx și 
notificate Comisiei în temeiul 
regulamentului respectiv sunt făcute 
publice de către Comisie în conformitate 
cu normele adoptate în temeiul articolul 
110d.
În cazul în care se aplică primul paragraf 
din prezentul articol, statele membre 
publică informațiile menționate la 
articolul 110a alineatul (1) primul 
paragraf literele (b), (c) și (d), iar 
beneficiarul este identificat printr-un cod. 
Statele membre decid cu privire la forma 
codului respectiv.

Or. en
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Amendamentul 813
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 110 c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110c
Informarea beneficiarilor

eliminat

Statele membre informează beneficiarii că 
datele lor vor fi făcute publice în 
conformitate cu articolul 110a și că datele 
pot fi prelucrate de către organisme de 
audit și de investigare ale Uniunii și ale 
statelor membre în vederea protejării 
intereselor financiare ale Uniunii.
În conformitate cu cerințele Directivei 
95/46/CE, în cazul datelor cu caracter 
personal, statele membre informează 
beneficiarii cu privire la drepturile care le 
revin în temeiul normelor privind 
protecția datelor și cu privire la 
procedurile aplicabile pentru exercitarea 
acestor drepturi.

Or. en

Amendamentul 814
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 110 c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110c
Informarea beneficiarilor

eliminat

Statele membre informează beneficiarii că 
datele lor vor fi făcute publice în 
conformitate cu articolul 110a și că datele 
pot fi prelucrate de către organisme de 
audit și de investigare ale Uniunii și ale 
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statelor membre în vederea protejării 
intereselor financiare ale Uniunii.
În conformitate cu cerințele Directivei 
95/46/CE, în cazul datelor cu caracter 
personal, statele membre informează 
beneficiarii cu privire la drepturile care le 
revin în temeiul normelor privind 
protecția datelor și cu privire la 
procedurile aplicabile pentru exercitarea 
acestor drepturi.

Or. fr

Amendamentul 815
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 110 d – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) forma, inclusiv modul de prezentare 
pentru fiecare măsură, și calendarul de 
publicare prevăzut la articolele 110a și 
110b;

(a) forma, inclusiv modul de prezentare, și 
calendarul de publicare prevăzut la 
articolul 110a;

Or. fr

Amendamentul 816
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 110 d – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aplicarea uniformă a articolului 110c; eliminat

Or. fr


