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Predlog spremembe 790
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70 c) V sodbi Sodišče ni izpodbijalo 
legitimnosti cilja krepitve javnega nadzora 
nad porabo denarja iz EKJS in EKSRP. 
Ta cilj je treba preučiti v luči novega 
okvira za finančno upravljanje in nadzor, 
ki se bo začel uporabljati 
1. januarja 2014. V tem okviru nadzor, ki 
ga izvajajo nacionalne uprave ne more 
biti izčrpen, natančneje, na kraju samem 
se pri skoraj vseh shemah lahko preveri le 
omejen del prebivalstva. Povečanje 
najmanjše stopnje kontrole v primerjavi s 
stopnjami, ki se trenutno uporabljajo, bi v
trenutnih razmerah pomenilo dodatno 
finančno in upravno obremenitev za 
nacionalne uprave, hkrati pa ne bi bilo 
stroškovno učinkovito. Poleg tega novi 
okvir določa, da lahko države članice pod 
določenimi pogoji zmanjšajo število 
pregledov na kraju samem. Glede na to 
objava imen upravičencev kmetijskih 
skladov krepi javni nadzor nad uporabo 
teh sredstev, in je zato koristen prispevek 
k obstoječemu okviru upravljanja in 
nadzora, ki je potreben za zagotovitev 
ustrezne ravni zaščite finančnih interesov 
Unije. Nacionalnim organom bi ob 
uporabi novih pravil, ki poenostavljajo 
upravne postopke za koriščenje sredstev iz 
skladov Unije in zmanjšujejo 
administrativne stroške, moralo biti 
omogočeno, da se zanesejo na javni 
nadzor, zlasti na njegov preventivni in 
odvračilni učinek zoper goljufije in 
zlorabo javnih sredstev, tako da 
posameznike odvrača od ravnanj, ki niso v 

črtano
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skladu s pravili.

Or. fr

Predlog spremembe 791
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70 d) Cilj javnega nadzora nad porabo 
denarja iz EKJS in EKSRP, ki naj bi ga 
dosegli z objavo podatkov upravičencev, 
se lahko doseže samo tako, da ima javnost 
zagotovljen dostop do le določenega dela 
podatkov. Takšni podatki bi morali
obsegati identiteto upravičenca, znesek 
dodeljenih sredstev in sklad ter namen in 
vrsto zadevnih ukrepov. Objavo takšne 
informacije bi bilo treba urediti na način, ki 
bo manj posegal v pravice upravičencev do 
zasebnosti na splošno in bo zlasti varoval 
njihove osebne podatke, v skladu s 
pravicami, ki jih določata člena 7 in 8 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

(70 d) Objavljeni podatki bi morali črpati 
iz datotek s podatki o posameznih plačilih, 
ki jih zagotovijo države članice. Objavo 
takšne informacije bi bilo treba urediti na 
način, ki bo manj posegal v pravice 
upravičencev do zasebnosti na splošno in 
bo zlasti varoval njihove osebne podatke, v 
skladu s pravicami, ki jih določata člena 7 
in 8 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

Or. fr

Predlog spremembe 792
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70 e) Objava podrobnosti o ukrepu, na 
podlagi katerega je kmet upravičen do 
pomoči ter o njeni naravi in namenu, bi 
zagotovila konkreten vpogled javnosti v 
subvencionirano dejavnost in namen, za 

črtano
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katerega je bila subvencija odobrena. S 
tem bi se izboljšal tudi preventivni in 
odvračilni učinek javnega nadzora za 
zaščito finančnih interesov.

Or. fr

Predlog spremembe 793
Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70e) Objava podrobnosti o ukrepu, na 
podlagi katerega je kmet upravičen do 
pomoči ter o njeni naravi in namenu, bi 
zagotovila konkreten vpogled javnosti v 
subvencionirano dejavnost in namen, za 
katerega je bila subvencija odobrena. S 
tem bi se izboljšal tudi preventivni in 
odvračilni učinek javnega nadzora za 
zaščito finančnih interesov.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Nadzor je naloga javne uprave in ga z objavo na internetu ni moč prenesti na državljane.

Predlog spremembe 794
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70 f) Da bi se zagotovilo ravnotežje med 
zastavljenim ciljem javnega nadzora nad 
porabo denarja EKJS in EKSRP na eni 
strani ter pravico upravičencev do 
spoštovanja njihove zasebnosti na splošno 

črtano
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in do varstva njihovih osebnih podatkov 
na drugi strani, je treba upoštevati tudi 
raven pomoči. Po obširni analizi in 
posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi 
se je izkazalo, da bi bilo za povečanje 
učinkovitosti takšnih objav in za omejitev 
poseganja v pravice upravičencev, treba 
določiti prag glede zneska prejete pomoči, 
pod katerim se ime upravičenca ne sme 
objaviti.

Or. fr

Predlog spremembe 795
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70f) Da bi se zagotovilo ravnotežje med 
zastavljenim ciljem javnega nadzora nad 
porabo denarja EKJS in EKSRP na eni 
strani ter pravico upravičencev do 
spoštovanja njihove zasebnosti na splošno 
in do varstva njihovih osebnih podatkov 
na drugi strani, je treba upoštevati tudi 
raven pomoči. Po obširni analizi in 
posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi 
se je izkazalo, da bi bilo za povečanje 
učinkovitosti takšnih objav in za omejitev 
poseganja v pravice upravičencev, treba 
določiti prag glede zneska prejete pomoči, 
pod katerim se ime upravičenca ne sme 
objaviti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pravila glede preglednosti bi morala veljati v enaki meri za vse upravičence do podpore 
skupne kmetijske politike. Uporaba praga postane odvečna, ko gre za javni denar in ko bi 
zgolj vodila v diskriminacijo med malimi in velikimi kmetijami.



AM\916298SL.doc 7/19 PE498.000v01-00

SL

Predlog spremembe 796
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70 g) Prag bi moral odražati stopnjo 
shem podpor v okviru SKP in temeljiti na 
njej. Glede na precejšnje razlike med 
strukturami kmetijske ekonomije držav 
članic, ki se lahko bistveno razlikujejo od 
povprečja Unije, je treba dovoliti uporabo 
različnih minimalnih pragov, ki odražajo 
dejanske razmere v državi članici. Uredba 
xxx/xxx [NP] določa enostavno in 
posebno shemo za male kmetije. Člen 49 
navedene uredbe določa merila za izračun 
zneska pomoči. Zaradi usklajenosti bi bilo 
treba ta merila uporabiti tudi za določitev 
posameznih pragov za objavo imena 
upravičenca v vsaki državi članici. Razen 
imena, se za primere, ki ne presežejo 
posameznega pragu, objavi vse relevantne 
informacije, ki davkoplačevalcem nudijo 
natančno sliko SKP.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 797
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70g) Prag bi moral odražati stopnjo 
shem podpor v okviru SKP in temeljiti na 
njej. Glede na precejšnje razlike med 
strukturami kmetijske ekonomije držav 
članic, ki se lahko bistveno razlikujejo od 
povprečja Unije, je treba dovoliti uporabo 
različnih minimalnih pragov, ki odražajo 
dejanske razmere v državi članici. Uredba 

črtano
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xxx/xxx [NP] določa enostavno in 
posebno shemo za male kmetije. Člen 49 
navedene uredbe določa merila za izračun 
zneska pomoči. Zaradi usklajenosti bi bilo 
treba ta merila uporabiti tudi za določitev 
posameznih pragov za objavo imena 
upravičenca v vsaki državi članici. Razen 
imena, se za primere, ki ne presežejo 
posameznega pragu, objavi vse relevantne 
informacije, ki davkoplačevalcem nudijo 
natančno sliko SKP.

Or. en

Obrazložitev

Pravila glede preglednosti bi morala veljati v enaki meri za vse upravičence do podpore 
skupne kmetijske politike. Uporaba praga postane odvečna, ko gre za javni denar in ko bi 
zgolj vodila v diskriminacijo med malimi in velikimi kmetijami.

Predlog spremembe 798
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70 h) Dostop javnosti do informacij 
povečuje tudi preglednost porabe sredstev 
Unije v okviru SKP in s tem prispeva k 
prepoznavnosti in boljšemu razumevanje te 
politike. Državljani imajo s tem možnost 
tesnejšega sodelovanja v postopku 
odločanja, javna uprava pa s tem uživa 
večjo legitimnost, deluje učinkovitejše in je 
bolj odgovorna državljanom. Lokalnim 
prebivalcem bi tudi pomagal prikazati 
konkretne primere oskrbovanja z „javnimi 
dobrinami“ s pomočjo kmetijstva in
okrepil legitimnost državne pomoči za 
kmetijski sektor. Poleg tega se bo okrepila 
osebna odgovornost kmetov za uporabo 
prejetih javnih sredstev.

(70 h) Dostop javnosti do informacij 
povečuje preglednost porabe sredstev 
Unije v okviru SKP in s tem prispeva k 
prepoznavnosti in boljšemu razumevanju te 
politike. Državljani imajo s tem možnost 
tesnejšega sodelovanja v postopku 
odločanja, javna uprava pa s tem uživa 
večjo legitimnost, deluje učinkovitejše in je 
bolj odgovorna državljanom. Dostop bi 
tudi okrepil legitimnost državne pomoči za 
kmetijski sektor. Poleg tega bi se okrepila 
osebna odgovornost kmetov za uporabo 
prejetih javnih sredstev.

Or. fr
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Predlog spremembe 799
Peter Jahr

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70h) Dostop javnosti do informacij 
povečuje tudi preglednost porabe sredstev 
Unije v okviru SKP in s tem prispeva k 
prepoznavnosti in boljšemu razumevanje te 
politike. Državljani imajo s tem možnost 
tesnejšega sodelovanja v postopku 
odločanja, javna uprava pa s tem uživa 
večjo legitimnost, deluje učinkovitejše in je 
bolj odgovorna državljanom. Lokalnim 
prebivalcem bi tudi pomagal prikazati 
konkretne primere oskrbovanja z „javnimi 
dobrinami“ s pomočjo kmetijstva in okrepil 
legitimnost državne pomoči za kmetijski 
sektor. Poleg tega se bo okrepila osebna 
odgovornost kmetov za uporabo prejetih 
javnih sredstev.

(70h) Dostop javnosti do informacij 
povečuje tudi preglednost porabe sredstev 
Unije v okviru SKP in s tem prispeva k 
prepoznavnosti in boljšemu razumevanje te 
politike. Da se to doseže tudi na drugih 
političnih področjih Evropske unije, je 
treba uporabiti primerljiva pravila tudi za 
prejemnike sredstev iz drugih evropskih 
skladov (ESSR, ESS in ESR). Državljani 
imajo s tem možnost tesnejšega 
sodelovanja v postopku odločanja, javna 
uprava pa s tem uživa večjo legitimnost, 
deluje učinkovitejše in je bolj odgovorna 
državljanom. Lokalnim prebivalcem bi tudi 
pomagal prikazati konkretne primere 
oskrbovanja z „javnimi dobrinami“ s 
pomočjo kmetijstva in okrepil legitimnost 
državne pomoči za kmetijski sektor. Poleg 
tega se bo okrepila osebna odgovornost 
kmetov za uporabo prejetih javnih 
sredstev.

Or. de

Predlog spremembe 800
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70 i) Glede na velik pomen 
zastavljenega cilja javnega nadzora nad 
porabo sredstev iz EKJS in EKSRP, je ob 
upoštevanju načela sorazmernosti in 

črtano
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zahteve po varstvu osebnih podatkov 
upravičeno, da se javnosti zagotovi dostop 
do zadevnih informacij, v kolikor to ne 
presega meje potrebnega v demokratični 
družbi in za zaščito finančnih interesov 
Unije. 

Or. fr

Predlog spremembe 801
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70 j) V skladu z zahtevami o varstvu 
podatkov bi bilo treba pred objavo 
upravičence do sredstev iz skladov 
obvestiti o objavi njihovih podatkov ter o 
tem, da lahko podatke obdelujejo 
revizijski in preiskovalni organi Skupnosti 
in držav članic z namenom varovanja
finančnih interesov Unije. Poleg tega bi 
morali biti upravičenci seznanjeni s 
svojimi pravicami iz Direktive 95/46/ES in 
postopki, ki se nanašajo na uveljavljanje 
teh pravic.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 802
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70 k) Po poglobljeni analizi in oceni o 
najprimernejšem načinu, ki bi spoštoval 
pravico upravičencev do varstva osebnih 
podatkov, bi bilo zato treba določiti nova 

(70 k) Po poglobljeni analizi in oceni o 
najprimernejšem načinu, ki bi spoštoval 
pravico upravičencev do varstva osebnih 
podatkov, bi bilo zato treba določiti nova 
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pravila o objavi informacij o vseh 
upravičencih do sredstev iz kmetijskih
sklada.

pravila o objavi informacij o kmetijskih
skladih.

Or. fr

Predlog spremembe 803
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 110 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 110a Objava podatkov 
upravičencev

črtano

1. Države članice zagotovijo letno 
naknadno objavo podatkov upravičencev 
EKJS in EKSRP. V objavi se navede:
(a) brez poseganja v prvi odstavek člena 
110b te uredbe, imena upravičencev, kot 
sledi:
(i) ime in priimek, kadar so upravičenci 
fizične osebe;
(ii) celotno uradno ime, kakršno je 
registrirano, kadar so upravičenci pravne 
osebe z avtonomno pravno osebnostjo v 
skladu z zakonodajo zadevne države 
članice;
(iii) celotno ime združenja, kakršno je 
registrirano ali drugače uradno priznano, 
kadar so upravičenci združenja brez 
lastne pravne osebnosti;
(b) občino, v kateri upravičenec prebiva 
ali je v njej registriran, in poštno številko 
ali del poštne številke, ki določa občino, 
kadar je ta poštna številka na voljo;
(c) zneske plačila za vsak ukrep, ki ga 
financirata EKJS in EKSRP in ga je 
posamezen upravičenec prejel v zadevnem 
poslovnem letu;
(d) naravo in opis ukrepov, ki jih 
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financirata EKJS in EKSRP in v skladu s 
katerimi je bilo plačilo, navedeno v točki 
(c), odobreno.
Informacije iz prvega pododstavka so 
dostopne na eni spletni strani za vsako 
državo članico. Dostopne morajo biti dve 
leti od datuma prve objave.
2. Glede plačil na podlagi ukrepov, ki jih 
financira EKSRP, kot je navedeno v točki 
(c) prvega pododstavka odstavka 1, se 
objavijo zneski, ki ustrezajo skupnemu 
javnemu financiranju in vključujejo tako 
sredstva Unije kot tudi nacionalni 
prispevek.

Or. en

Predlog spremembe 804
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Člen 110 a – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 110 a Člen 110 a

Objava podatkov upravičencev Objava v zvezi s kmetijskimi skladi

Or. fr

Predlog spremembe 805
Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 110 a – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice zagotovijo letno 
naknadno objavo podatkov upravičencev 
EKJS in EKSRP. V objavi se navede:

(1) Države članice zagotovijo letno 
naknadno objavo podatkov skupnega
števila upravičencev EKJS in EKSRP. V 
objavi se navede:
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(a) brez poseganja v prvi odstavek člena 
110b te uredbe, imena upravičencev, kot 
sledi:

(a) skupno število upravičencev in

(i) ime in priimek, kadar so upravičenci 
fizične osebe;
(ii) celotno uradno ime, kakršno je 
registrirano, kadar so upravičenci pravne 
osebe z avtonomno pravno osebnostjo v 
skladu z zakonodajo zadevne države 
članice;
(iii) celotno ime združenja, kakršno je 
registrirano ali drugače uradno priznano, 
kadar so upravičenci združenja brez 
lastne pravne osebnosti;
(b) občino, v kateri upravičenec prebiva 
ali je v njej registriran, in poštno številko 
ali del poštne številke, ki določa občino, 
kadar je ta poštna številka na voljo;

(b) njihovi prispevki, urejeni po 
velikostnih razredih, ki jih določi 
Komisija v izvedbenem aktu skladno s 
členom 110d.

(c) zneske plačila za vsak ukrep, ki ga 
financirata EKJS in EKSRP in ga je 
posamezen upravičenec prejel v zadevnem 
poslovnem letu;
(d) naravo in opis ukrepov, ki jih 
financirata EKJS in EKSRP in v skladu s 
katerimi je bilo plačilo, navedeno v točki 
(c), odobreno.

Or. de

Obrazložitev

S sodbo z dne 9. 11. 2010 v zadevah C-92/09 in C93/09 je Sodišče Evropske unije objavo 
informacij o fizičnih osebah na internetu razglasilo za nedopustno. Pričujoči predlog 
Komisije ne upošteva pomislekov v zvezi z zakonodajo o varstvu podatkov. V nasprotju s tem 
bi bila objava skupnih zneskov in prejemnikov, urejena po velikostnih razredih, sorazmerna in 
skladna s pravom EU. 

Predlog spremembe 806
Eric Andrieu

Predlog uredbe
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Člen 110 a – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo letno 
naknadno objavo podatkov upravičencev
EKJS in EKSRP. V objavi se navede:

1. Evropska komisija poskrbi za letno 
naknadno objavo datotek s podatki o 
posameznih plačilih, ki jih zagotovijo 
države članice, v zvezi z EKJS in EKSRP, .
V objavi se navedejo:

(a) brez poseganja v prvi odstavek člena 
110b te uredbe, imena upravičencev, kot 
sledi:

(a) razčlenitev števila upravičencev glede 
na razred zneska prejete pomoči;

(i) ime in priimek, kadar so upravičenci 
fizične osebe;
(ii) celotno uradno ime, kakršno je 
registrirano, kadar so upravičenci pravne 
osebe z avtonomno pravno osebnostjo v 
skladu z zakonodajo zadevne države 
članice;
(iii) celotno ime združenja, kakršno je 
registrirano ali drugače uradno priznano, 
kadar so upravičenci združenja brez 
lastne pravne osebnosti;
(b) občino, v kateri upravičenec prebiva 
ali je v njej registriran, in poštno številko 
ali del poštne številke, ki določa občino, 
kadar je ta poštna številka na voljo;

(b) zneski pomoči, nakazanih v vsaki 
državi članici. po shemi in po skladu;

(c) zneske plačila za vsak ukrep, ki ga 
financirata EKJS in EKSRP in ga je 
posamezen upravičenec prejel v zadevnem 
poslovnem letu;

(c) pravne oblike zadevnih upravičencev 
in število zaposlenih za vsakega od njih po 
državi članici;

Or. fr

Predlog spremembe 807
Albert Deß

Predlog uredbe
Člen 110 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a – alinea i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) ime in priimek, kadar so upravičenci črtano
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fizične osebe;

Or. en

Predlog spremembe 808
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Člen 110 a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega pododstavka so 
dostopne na eni spletni strani za vsako 
državo članico. Dostopne morajo biti dve 
leti od datuma prve objave.

Informacije iz prvega pododstavka so 
dostopne na eni spletni strani. Dostopne 
morajo biti deset let od datuma prve 
objave.

Or. fr

Predlog spremembe 809
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Člen 110 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Glede plačil na podlagi ukrepov, ki jih 
financira EKSRP, kot je navedeno v točki 
(c) prvega pododstavka odstavka 1, se 
objavijo zneski, ki ustrezajo skupnemu 
javnemu financiranju in vključujejo tako 
sredstva Unije kot tudi nacionalni 
prispevek.

2. Glede plačil na podlagi ukrepov, ki jih 
financira EKSRP, kot je navedeno v
odstavku 1, se objavijo zneski, ki ustrezajo 
skupnemu javnemu financiranju in 
vključujejo tako nacionalne prispevke kot 
tudi sredstva Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 810
Eric Andrieu

Predlog uredbe
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Člen 110 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 110 b
Prag

črtano

Kadar je znesek pomoči, ki ga je prejel 
upravičenec v enem letu, enak ali manjši 
od zneska, ki ga je določila država članica 
v skladu s členom 49 Uredbe (EU) št. 
NP/xxx, država članica ne objavi imena 
upravičenca, kakor je določeno v točki (a) 
prvega pododstavka člena 110a(1) te 
uredbe.
Zneske, ki jih določi država v skladu s 
členom 49 Uredbe (EU) št. NP/xxx, o 
čemer uradno obvesti Komisijo v skladu s 
to Uredbo, Komisija objavi v skladu s 
pravili iz člena 110d.
Kadar se uporabi prvi odstavek tega člena, 
države članice objavijo informacije iz 
točk (b), (c) in (d) prvega pododstavka 
člena 110a(1), upravičenec pa se označi s 
kodo. Države članice določijo obliko te 
kode.

Or. fr

Predlog spremembe 811
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 110 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 110 b 
Prag

črtano

Kadar je znesek pomoči, ki ga je prejel 
upravičenec v enem letu, enak ali manjši 
od zneska, ki ga je določila država članica 
v skladu s členom 49 Uredbe (EU) št. 
NP/xxx, država članica ne objavi imena 
upravičenca, kakor je določeno v točki (a) 
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prvega pododstavka člena 110a(1) te 
uredbe.
Zneske, ki jih določi država v skladu s 
členom 49 Uredbe (EU) št. NP/xxx, o 
čemer uradno obvesti Komisijo v skladu s 
to Uredbo, Komisija objavi v skladu s 
pravili iz člena 110d.
Kadar se uporabi prvi odstavek tega člena, 
države članice objavijo informacije iz 
točk (b), (c) in (d) prvega pododstavka 
člena 110a(1), upravičenec pa se označi s 
kodo. Države članice določijo obliko te 
kode.

Or. en

Predlog spremembe 812
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 110 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 110 b 
Prag

črtano

Kadar je znesek pomoči, ki ga je prejel 
upravičenec v enem letu, enak ali manjši 
od zneska, ki ga je določila država članica 
v skladu s členom 49 Uredbe (EU) št. 
NP/xxx, država članica ne objavi imena 
upravičenca, kakor je določeno v točki (a) 
prvega pododstavka člena 110a(1) te 
uredbe.
Zneske, ki jih določi država v skladu s 
členom 49 Uredbe (EU) št. NP/xxx, o 
čemer uradno obvesti Komisijo v skladu s 
to Uredbo, Komisija objavi v skladu s 
pravili iz člena 110d.
Kadar se uporabi prvi odstavek tega člena, 
države članice objavijo informacije iz 
točk (b), (c) in (d) prvega pododstavka 
člena 110a(1), upravičenec pa se označi s 
kodo. Države članice določijo obliko te 
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kode.

Or. en

Predlog spremembe 813
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 110 c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 110 c
Podatki o upravičencih

črtano

Države članice upravičence obvestijo o 
tem, da bodo njihovi podatki objavljeni v 
skladu z določbami člena 110a in da 
lahko podatke obdelujejo revizijski in 
preiskovalni organi Skupnosti in držav 
članic z namenom varovanja finančnih 
interesov Unije.
V skladu z zahtevami Direktive 95/46/ES, 
ki zadevajo osebne podatke, države 
članice upravičence obvestijo o njihovih 
pravicah, določenih s pravili o varstvu 
podatkov, in o postopkih, ki se nanašajo 
na uveljavljanje teh pravic.

Or. en

Predlog spremembe 814
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Člen 110 c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 110c Podatki o upravičencih črtano
Države članice upravičence obvestijo o 
tem, da bodo njihovi podatki objavljeni v 
skladu z določbami člena 110a in da 
lahko podatke obdelujejo revizijski in 
preiskovalni organi Skupnosti in držav 
članic z namenom varovanja finančnih 
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interesov Unije.
V skladu z zahtevami Direktive 95/46/ES, 
ki zadevajo osebne podatke, države 
članice upravičence obvestijo o njihovih 
pravicah, določenih s pravili o varstvu 
podatkov, in o postopkih, ki se nanašajo 
na uveljavljanje teh pravic.

Or. fr

Predlog spremembe 815
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Člen 110 d – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) o obliki, vključno z načinom 
predstavitve po posameznih ukrepih, in 
časovnem načrtu objave, ki ju določata 
člena 110a in 110b;

(a) o obliki, vključno z načinom 
predstavitve, in časovnem načrtu objave, ki 
ju določa člen 110a;

Or. fr

Predlog spremembe 816
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Člen 110 d – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) o enotni uporabi člena 110c; črtano

Or. fr


