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Ändringsförslag 790
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Skäl 70c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70c) Domstolen anför i sin dom inga 
invändningar mot legitimiteten i att ha 
som målsättning att stärka den offentliga 
tillsynen av hur medlen från EGFJ och 
EJFL används. Målsättningen bör 
analyseras mot bakgrund av den nya 
budget- och tillsynsram som kommer att 
tillämpas från och med den 
1 januari 2014. De nationella 
förvaltningarnas tillsyn kan inte vara 
heltäckande och inom de flesta 
stödordningarna kan endast ett fåtal 
stödmottagare bli föremål för kontroller 
på plats. En ökning av den lägsta tillåtna 
andelen kontroller utöver de nuvarande 
nivåerna skulle innebära en större 
ekonomisk och administrativ börda för de 
nationella förvaltningarna och skulle inte 
vara kostnadseffektivt i det aktuella 
sammanhanget. I den nya ramen anges 
dessutom att medlemsstaterna under vissa 
omständigheter får minska antalet 
kontrollbesök på plats. Mot den 
bakgrunden innebär offentliggörandet av 
stödmottagarnas namn en stärkning av 
den offentliga tillsynen av hur 
jordbruksfonderna används och ett viktigt 
tillskott till den förvaltnings- och 
kontrollram som krävs för att säkra att 
unionens ekonomiska intressen skyddas 
på lämpligt sätt. När de nationella 
myndigheterna tillämpar de nya reglerna, 
vars syfte är att förenkla administrationen 
i samband med genomförandet av 
unionens fonder och att sänka de 
administrativa kostnaderna, bör de kunna 
förlita sig på att den offentliga tillsynen 
fungerar förebyggande och avskräckande 
när det gäller att motverka bedrägeri och 

utgår
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missbruk av offentliga medel och när det 
gäller att motverka att enskilda 
stödmottagare begår oegentligheter.

Or. fr

Ändringsförslag 791
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Skäl 70d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70d) För att syftet med offentliggörandet 
av stödmottagarnas namn, dvs. att säkra 
offentlig tillsyn av de medel som beviljas 
via EGFJ och EFJLU, ska kunna uppnås 
krävs att en viss mängd information 
offentliggörs. I den informationen bör 
ingå uppgifter om stödmottagarens 
identitet, beviljat stödbelopp, uppgift om 
vilken fond som berörs och om åtgärdens 
syfte och om vilken typ av åtgärd det är 
fråga om. Informationen bör offentliggöras 
på ett sådant sätt att detta i så liten 
utsträckning som möjligt påverkar 
stödmottagarnas rätt till skydd av 
privatlivet i allmänhet och till skydd av 
personuppgifter i synnerhet; dessa 
rättigheter fastslås i artiklarna 7 och 8 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(70d) Den offentliggjorda informationen 
bör utnyttja de uppgifter som framgår av 
de dataregister över individuella 
betalningsuppgifter som medlemsstaterna 
lämnat in. Informationen bör 
offentliggöras på ett sådant sätt att detta i 
så liten utsträckning som möjligt påverkar 
stödmottagarnas rätt till skydd av 
privatlivet i allmänhet och till skydd av 
personuppgifter i synnerhet; dessa 
rättigheter fastslås i artiklarna 7 och 8 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 792
Eric Andrieu

Förslag till förordning
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Skäl 70e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70e) Genom att man offentliggör 
uppgifter om en åtgärd som ger 
jordbrukarna möjlighet att få stöd och om 
åtgärdens art och syfte får allmänheten
konkret information om vilken typ av 
verksamhet som får stöd och syftet 
därmed. Detta stärker den offentliga 
tillsynens förebyggande och avskräckande 
effekt när det gäller att skydda unionens 
ekonomiska intressen.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 793
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Skäl 70e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70e) Genom att man offentliggör 
uppgifter om en åtgärd som ger 
jordbrukarna möjlighet att få stöd och om 
åtgärdens art och syfte får allmänheten 
konkret information om vilken typ av 
verksamhet som får stöd och syftet 
därmed. Detta stärker den offentliga 
tillsynens förebyggande och avskräckande 
effekt när det gäller att skydda unionens 
ekonomiska intressen.

utgår

Or. de

Motivering

Uppgiften att utöva tillsyn åligger de offentliga myndigheterna och kan inte delegeras till 
allmänheten genom offentliggörande av uppgifter på internet.
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Ändringsförslag 794
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Skäl 70f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70f) När man gör avvägningen mellan å 
ena sidan behovet av att säkra offentlig 
tillsyn av hur medel från EGFJ och 
EJFLU används och å andra sidan 
behovet av att sörja för att 
stödmottagarnas rätt till skydd av 
privatlivet och personuppgifter iakttas bör 
stödets storlek vara en faktor att beakta.
Den grundläggande analys som gjordes 
och de samråd med aktörerna som hölls 
visar att det, för att stärka effekterna av 
offentliggörandet och för att begränsa den 
påverkan som offentliggörandet får på 
stödmottagarnas rättigheter, är lämpligt 
att fastställa ett tröskelvärde för 
stödbeloppen under vilket 
stödmottagarnas namn inte behöver 
offentliggöras.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 795
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 70f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70f) När man gör avvägningen mellan å 
ena sidan behovet av att säkra offentlig 
tillsyn av hur medel från EGFJ och 
EJFLU används och å andra sidan 
behovet av att sörja för att 
stödmottagarnas rätt till skydd av 
privatlivet och personuppgifter iakttas bör 
stödets storlek vara en faktor att beakta.
Den grundläggande analys som gjordes 

utgår
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och de samråd med aktörerna som hölls 
visar att det, för att stärka effekterna av 
offentliggörandet och för att begränsa den 
påverkan som offentliggörandet får på 
stödmottagarnas rättigheter, är lämpligt 
att fastställa ett tröskelvärde för 
stödbeloppen under vilket 
stödmottagarnas namn inte behöver 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

Öppenhetsreglerna ska gälla för alla mottagare av stöd via den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Användningen av tröskelvärden är förlegat när det gäller offentliga medel 
och kommer enbart att leda till diskriminering mellan små och stora jordbruksföretag.

Ändringsförslag 796
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Skäl 70g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70g) Tröskelvärdet bör fastställas med 
utgångspunkt i vilka stödnivåer som 
gäller inom de enskilda stödordningar 
som finns inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken och stå i 
proportion till dessa. Eftersom 
medlemsstaternas jordbruksekonomier är 
strukturerade på olika sätt och strukturen 
i en medlemsstat kan skilja sig väsentligt 
från den genomsnittliga 
jordbruksstrukturen i unionen, bör 
medlemsstaterna ges möjlighet att 
tillämpa minimitrösklar som återspeglar 
deras särskilda situation. I förordning 
(EU) nr xxx/xxx [direktstöd] fastställs en 
enkel ordning för småbrukare. Artikel 49 
i den förordningen innehåller kriterier för 
beräkningen av stöd. Samma kriterier bör 
användas för att fastställa de specifika 
tröskelvärden per medlemsstat som avgör 

utgår
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om en stödmottagares namn ska 
offentliggöras eller inte. Utöver namnet 
bör de uppgifter som offentliggörs 
avseende ett stöd under tröskelvärdet 
innehålla all information som behövs för 
att skattebetalarna ska kunna skapa sig 
en korrekt bild av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Or. fr

Ändringsförslag 797
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 70g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70g) Tröskelvärdet bör fastställas med 
utgångspunkt i vilka stödnivåer som 
gäller inom de enskilda stödordningar 
som finns inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken och stå i 
proportion till dessa. Eftersom 
medlemsstaternas jordbruksekonomier är 
strukturerade på olika sätt och strukturen 
i en medlemsstat kan skilja sig väsentligt 
från den genomsnittliga 
jordbruksstrukturen i unionen, bör 
medlemsstaterna ges möjlighet att 
tillämpa minimitrösklar som återspeglar 
deras särskilda situation. I förordning 
(EU) nr xxx/xxx [direktstöd] fastställs en 
enkel ordning för småbrukare. Artikel 49 
i den förordningen innehåller kriterier för 
beräkningen av stöd. Samma kriterier bör 
användas för att fastställa de specifika 
tröskelvärden per medlemsstat som avgör 
om en stödmottagares namn ska 
offentliggöras eller inte. Utöver namnet 
bör de uppgifter som offentliggörs 
avseende ett stöd under tröskelvärdet 
innehålla all information som behövs för 
att skattebetalarna ska kunna skapa sig 
en korrekt bild av den gemensamma 

utgår
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jordbrukspolitiken.

Or. en

Motivering

Öppenhetsreglerna ska gälla för alla mottagare av stöd via den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Användningen av tröskelvärden är förlegat när det gäller offentliga medel 
och kommer enbart att leda till diskriminering mellan små och stora jordbruksföretag.

Ändringsförslag 798
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Skäl 70h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70h) Genom att sådan information 
offentliggörs ökar öppenheten kring hur 
unionens medel används inom ramen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
vilket i sin tur synliggör politiken och 
bidrar till att sprida kunskapen om den. 
Härigenom ges medborgarna bättre 
möjligheter att delta i beslutsprocessen och 
det säkras större legitimitet för 
förvaltningen som också blir effektivare 
och öppnare i förhållande till medborgarna. 
Genom informationen ges 
lokalbefolkningarna också möjlighet att se 
konkreta exempel på hur jordbruket 
skapar allmänna nyttigheter och att förstå
nyttan med statligt stöd till 
jordbrukssektorn. Det kommer också att 
vila ett större ansvar på jordbrukarna att 
redovisa hur de använder de offentliga 
medlen.

(70h) Genom att sådan information 
offentliggörs ökar öppenheten kring hur 
unionens medel används inom ramen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
vilket i sin tur synliggör politiken och 
bidrar till att sprida kunskapen om den. 
Härigenom ges medborgarna bättre 
möjligheter att delta i beslutsprocessen och 
det säkras större legitimitet för 
förvaltningen som också blir effektivare 
och öppnare i förhållande till medborgarna. 
Genom informationen ges också möjlighet 
att se nyttan med statligt stöd till 
jordbrukssektorn. Det kommer också att 
vila ett större ansvar på jordbrukarna att 
redovisa hur de använder de offentliga 
medlen.

Or. fr

Ändringsförslag 799
Peter Jahr
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Förslag till förordning
Skäl 70h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70h) Genom att sådan information 
offentliggörs ökar öppenheten kring hur 
unionens medel används inom ramen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
vilket i sin tur synliggör politiken och 
bidrar till att sprida kunskapen om den.
Härigenom ges medborgarna bättre 
möjligheter att delta i beslutsprocessen och 
det säkras större legitimitet för 
förvaltningen som också blir effektivare 
och öppnare i förhållande till medborgarna.
Genom informationen ges 
lokalbefolkningarna också möjlighet att se 
konkreta exempel på hur jordbruket skapar 
allmänna nyttigheter och att förstå nyttan 
med statligt stöd till jordbrukssektorn. Det 
kommer också att vila ett större ansvar på 
jordbrukarna att redovisa hur de använder 
de offentliga medlen.

(70h) Genom att sådan information 
offentliggörs ökar öppenheten kring hur 
unionens medel används inom ramen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
vilket i sin tur synliggör politiken och
bidrar till att sprida kunskapen om den.
Liknande bestämmelser bör gälla också 
för mottagare av stöd från andra 
EU-fonder (Eruf, ESF och EFF) så att 
detta mål kan nås även inom andra delar 
av EU:s politik. Härigenom ges 
medborgarna bättre möjligheter att delta i 
beslutsprocessen och det säkras större 
legitimitet för förvaltningen som också blir 
effektivare och öppnare i förhållande till 
medborgarna. Genom informationen ges 
lokalbefolkningarna också möjlighet att se 
konkreta exempel på hur jordbruket skapar
allmänna nyttigheter och att förstå nyttan 
med statligt stöd till jordbrukssektorn. Det 
kommer också att vila ett större ansvar på 
jordbrukarna att redovisa hur de använder 
de offentliga medlen.

Or. de

Ändringsförslag 800
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Skäl 70i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70i) Mot bakgrund av det övergripande 
behovet av att säkra offentlig tillsyn av 
hur medel från EGFJ och EJFLU 
används är det i enlighet med 
proportionalitetsprincipen och rätten till 
skydd av personuppgifter berättigat att 
föreskriva att relevant information bör 

utgår



AM\916298SV.doc 11/21 PE498.000v01-00

SV

offentliggöras i den mån denna inte är 
mer ingående än vad som krävs i 
ett demokratiskt samhälle eller går utöver 
vad som krävs för att skydda unionens 
ekonomiska intressen. 

Or. fr

Ändringsförslag 801
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Skäl 70j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70j) I enlighet med kraven på skydd av 
personuppgifter bör stödmottagarna, före 
offentliggörandet, informeras om att 
uppgifter om dem kommer att 
offentliggöras och att informationen kan 
komma att behandlas av unionens och 
medlemsstaternas utrednings- och 
revisionsorgan i syfte att skydda unionens 
ekonomiska intressen. Stödmottagarna 
bör också underrättas om sina rättigheter 
enligt direktiv 95/46/EG och om de 
förfaranden som gäller för utövandet av 
rättigheterna.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 802
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Skäl 70k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70k) En grundlig analys och bedömning 
av hur stödmottagarnas rättigheter till 
skydd av personuppgifter bäst kan iakttas 
visar att det bör fastställas nya regler för 

(70k) En grundlig analys och bedömning 
av hur stödmottagarnas rättigheter till 
skydd av personuppgifter bäst kan iakttas 
visar att det bör fastställas nya regler för 
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offentliggörandet av information om 
mottagarna av stöd från
jordbruksfonderna.

offentliggörandet av information om 
jordbruksfonderna.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 110a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110a
Offentliggörande av stödmottagare

utgår

1. Medlemsstaterna ska varje år i 
efterhand offentliggöra information om 
mottagarna av stöd från EGFJ och 
EJFLU. I den information som 
offentliggörs ska följande ingå:
(a) Stödmottagarnas namn enligt 
följande, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 110b första 
stycket i denna förordning:
(i) Stödmottagarens förnamn och 
efternamn, om det är fråga om en fysisk 
person.
(ii) Stödmottagarens fullständiga 
registrerade firmanamn, om det är fråga 
om en juridisk person som rättsligt sett är 
en fristående juridisk person enligt 
lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten.
(iii) Den stödmottagande organisationens 
registrerade eller på annat sätt officiellt 
erkända namn, om det är fråga om en 
sammanslutning utan egen rättskapacitet.
(b) Namn på den kommun där 
stödmottagaren är bosatt eller har 
registrerat sin verksamhet och, om 
möjligt, postnummer för kommunen eller 
den del av postnumret som identifierar 
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kommunen.
(c) Stödbelopp som var och en av 
stödmottagarna erhållit under det aktuella 
räkenskapsåret för var och en av de 
åtgärder som finansierats via EGFJ och 
EJFLU.
(d) Beskrivning av de åtgärder som 
finansieras via EGFJ och EJFLU och för 
vilka stöd beviljats enligt led c.
Den information som avses i första stycket 
ska offentliggöras på en webbplats per 
medlemsstat. Den ska hållas tillgänglig 
under två år från den dag då den först 
offentliggörs.
2. När det gäller de stöd för åtgärder som 
finansieras via EJFLU enligt punkt 1 
första stycket led c ska de belopp som 
offentliggörs omfatta hela stödbeloppet, 
dvs. både stödet från unionen och det 
nationella stödet.

Or. en

Ändringsförslag 804
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 110a — rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110a Artikel 110a

Offentliggörande av stödmottagare Offentliggörande avseende de europeiska 
jordbruksfonderna

Or. fr

Ändringsförslag 805
Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
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Artikel 110a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna ska varje år i 
efterhand offentliggöra information om 
mottagarna av stöd från EGFJ och EJFLU. 
I den information som offentliggörs ska 
följande ingå:

(1) Medlemsstaterna ska varje år i 
efterhand offentliggöra information om det 
totala antalet mottagare av stöd från EGFJ 
och EJFLU. I den information som 
offentliggörs ska följande ingå:

(a) Stödmottagarnas namn enligt följande, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 110b första stycket i denna 
förordning:

(a) Det totala antalet mottagare och

(i) Stödmottagarens förnamn och 
efternamn, om det är fråga om en fysisk 
person.
(ii) Stödmottagarens fullständiga 
registrerade firmanamn, om det är fråga 
om en juridisk person som rättsligt sett är 
en fristående juridisk person enligt 
lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten.
(iii) Den stödmottagande organisationens 
registrerade eller på annat sätt officiellt 
erkända namn, om det är fråga om en 
sammanslutning utan egen rättskapacitet.
(b) Namn på den kommun där 
stödmottagaren är bosatt eller har 
registrerat sin verksamhet och, om 
möjligt, postnummer för kommunen eller 
den del av postnumret som identifierar 
kommunen.

(b) de stödbelopp de erhåller uppdelat per 
storleksklasser, vilka kommissionen ska 
fastställa genom en genomförandeakt i 
enlighet med artikel 110d.

(c) Stödbelopp som var och en av 
stödmottagarna erhållit under det aktuella 
räkenskapsåret för var och en av de 
åtgärder som finansierats via EGFJ och 
EJFLU.
(d) Beskrivning av de åtgärder som 
finansieras via EGFJ och EJFLU och för 
vilka stöd beviljats enligt led c.

Or. de
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Motivering

Genom sin dom av den 9 november 2010 i mål C-92/09 och C93/09 har Europeiska unionens 
domstol fastställt att det inte är tillåtet att offentliggöra finansieringsuppgifter för fysiska 
personer på internet. Föreliggande förslag från kommissionen tar inte hänsyn till 
uppgiftsskyddsöverväganden. Att offentliggöra totalbeloppen och mottagarna, uppdelat per 
storleksklass, skulle å andra sidan vara rimligt och därmed förenligt med EU:s lagstiftning.

Ändringsförslag 806
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 110a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska varje år i efterhand 
offentliggöra information om mottagarna
av stöd från EGFJ och EJFLU. I den 
information som offentliggörs ska följande 
ingå:

1. Kommissionen ska varje år i efterhand 
offentliggöra information om EGFJ och 
EJFLU, som ska bygga på de dataregister 
över individuella betalningsuppgifter som 
medlemsstaterna har lämnat in. I den 
information som offentliggörs ska följande 
ingå:

a) Stödmottagarnas namn enligt följande, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 110b första stycket i denna 
förordning:

a) En fördelning av antalet stödmottagare 
utifrån storleken på det erhållna 
stödbeloppet.

i) Stödmottagarens förnamn och 
efternamn, om det är fråga om en fysisk 
person.
ii) Stödmottagarens fullständiga 
registrerade firmanamn, om det är fråga 
om en juridisk person som rättsligt sett är 
en fristående juridisk person enligt 
lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten.
iii) Den stödmottagande organisationens 
registrerade eller på annat sätt officiellt 
erkända namn, om det är fråga om en 
sammanslutning utan egen rättskapacitet.
b) Namn på den kommun där 
stödmottagaren är bosatt eller har 
registrerat sin verksamhet och, om 
möjligt, postnummer för kommunen eller 

b) De stödbelopp som betalats ut i varje 
medlemsstat, per mekanism och per fond.
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den del av postnumret som identifierar 
kommunen.

c) Stödbelopp som var och en av 
stödmottagarna erhållit under det aktuella 
räkenskapsåret för var och en av de 
åtgärder som finansierats via EGFJ och 
EJFLU.

c) De berörda stödmottagarnas juridiska 
form och deras respektive personalstyrka 
per medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 807
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 110a – punkt 1 –stycke 1 – led a – punktsats i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Stödmottagarens förnamn och 
efternamn, om det är fråga om en fysisk 
person.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 808
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 110a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som avses i första stycket 
ska offentliggöras på en webbplats per 
medlemsstat. Den ska hållas tillgänglig 
under två år från den dag då den först 
offentliggörs.

Den information som avses i första stycket 
ska offentliggöras på en webbplats. Den 
ska hållas tillgänglig under tio år från den 
dag då den först offentliggörs.

Or. fr

Ändringsförslag 809
Eric Andrieu
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Förslag till förordning
Artikel 110a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de stöd för åtgärder som 
finansieras via EJFLU enligt punkt 1 första 
stycket led c ska de belopp som 
offentliggörs omfatta hela stödbeloppet, 
dvs. både stödet från unionen och det
nationella stödet.

2. När det gäller de stöd för åtgärder som 
finansieras via EJFLU enligt punkt 1 ska 
de belopp som offentliggörs omfatta hela 
stödbeloppet, dvs. både stöden från 
unionen och de nationella stöden.

Or. fr

Ändringsförslag 810
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 110b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110b
Tröskelvärde

utgår

Om det stödbelopp som en stödmottagare 
erhåller under ett år är samma som eller 
mindre än det belopp som medlemsstaten 
fastställer enligt artikel 49 i förordning 
(EU) nr xxxx/xxxx [förordningen om 
direktstöd] ska medlemsstaten inte 
offentliggöra stödmottagarens namn i 
enlighet med artikel 110a.1 a i denna 
förordning.
De belopp som en medlemsstat fastställer 
enligt artikel 49 i förordning (EU) 
nr xxxx/xxxx [förordningen om 
direktstöd/2012] och som anmäls till 
kommissionen i enlighet med den 
förordningen ska offentliggöras av 
kommissionen i enlighet med de regler 
som antas enligt artikel 110d.
Vid tillämpning av första stycket i denna 
artikel ska medlemsstaten offentliggöra 
den information som avses i leden b, c och 



PE498.000v01-00 18/21 AM\916298SV.doc

SV

d i artikel 110a.1 första stycket och 
stödmottagen ska identifieras genom en 
kod. Medlemsstaterna ska besluta om hur 
koden ska utformas.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 110b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110b
Tröskelvärde

utgår

Om det stödbelopp som en stödmottagare 
erhåller under ett år är samma som eller 
mindre än det belopp som medlemsstaten 
fastställer enligt artikel 49 i förordning 
(EU) nr xxxx/xxxx [förordningen om 
direktstöd] ska medlemsstaten inte 
offentliggöra stödmottagarens namn i 
enlighet med artikel 110a.1 a i denna 
förordning.
De belopp som en medlemsstat fastställer 
enligt artikel 49 i förordning (EU) 
nr xxxx/xxxx [förordningen om 
direktstöd/2012] och som anmäls till 
kommissionen i enlighet med den 
förordningen ska offentliggöras av 
kommissionen i enlighet med de regler 
som antas enligt artikel 110d.
Vid tillämpning av första stycket i denna 
artikel ska medlemsstaten offentliggöra 
den information som avses i leden b, c och 
d i artikel 110a.1 första stycket och 
stödmottagen ska identifieras genom en 
kod. Medlemsstaterna ska besluta om hur 
koden ska utformas.

Or. en
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Ändringsförslag 812
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 110b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110b
Tröskelvärde

utgår

Om det stödbelopp som en stödmottagare 
erhåller under ett år är samma som eller 
mindre än det belopp som medlemsstaten 
fastställer enligt artikel 49 i förordning 
(EU) nr xxxx/xxxx [förordningen om 
direktstöd] ska medlemsstaten inte 
offentliggöra stödmottagarens namn i 
enlighet med artikel 110a.1 a i denna 
förordning.
De belopp som en medlemsstat fastställer 
enligt artikel 49 i förordning (EU) 
nr xxxx/xxxx [förordningen om 
direktstöd/2012] och som anmäls till 
kommissionen i enlighet med den 
förordningen ska offentliggöras av 
kommissionen i enlighet med de regler 
som antas enligt artikel 110d.
Vid tillämpning av första stycket i denna 
artikel ska medlemsstaten offentliggöra 
den information som avses i leden b, c och 
d i artikel 110a.1 första stycket och 
stödmottagen ska identifieras genom en 
kod. Medlemsstaterna ska besluta om hur 
koden ska utformas.

Or. en

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

Förslag till förordning
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Artikel 110 c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110 c
Information om stödmottagarna

utgår

Medlemsstaterna ska informera 
stödmottagarna om att uppgifter om dem 
kommer att offentliggöras i enlighet med 
artikel 110a och att informationen kan 
komma att behandlas av unionens och 
medlemsstaternas utrednings- och 
revisionsorgan i syfte att skydda unionens 
ekonomiska intressen.
I enlighet med direktiv 95/46/EG ska 
stödmottagarna underrättas om sin rätt 
till skydd av personuppgifter och om de 
förfaranden som gäller för utövandet av 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 814
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 110 c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 110c
Information om stödmottagarna

utgår

Medlemsstaterna ska informera 
stödmottagarna om att uppgifter om dem 
kommer att offentliggöras i enlighet med 
artikel 110a och att informationen kan 
komma att behandlas av unionens och 
medlemsstaternas utrednings- och 
revisionsorgan i syfte att skydda unionens 
ekonomiska intressen.
I enlighet med direktiv 95/46/EG ska 
stödmottagarna underrättas om sin rätt 
till skydd av personuppgifter och om de 
förfaranden som gäller för utövandet av 
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rättigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 815
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 110d – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hur informationen ska offentliggöras, 
även vad gäller presentationen av de 
enskilda åtgärderna, och tidsplanen för 
offentliggörandet i enlighet med 
artiklarna 110a och 110b.

a) Hur informationen ska offentliggöras, 
även vad gäller presentationen och 
tidsplanen för offentliggörandet i enlighet 
med artikel 110a.

Or. fr

Ändringsförslag 816
Eric Andrieu

Förslag till förordning
Artikel 110d – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enhetlig tillämpning av artikel 110c. utgår

Or. fr


