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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska samla in 
information om alla bidrag som mottagits 
från [den gemensamma 
jordbrukspolitikens första och andra 
pelare] och lägga ihop det totala belopp 
som en fysisk person erhåller antingen 
direkt i form av direktstöd eller indirekt 
som den faktiska betalningsmottagaren 
för juridiska personer som är mottagare 
av stöd från den gemensamma 
jordbrukspolitiken (direktstöd och stöd för 
landsbygdsutveckling). Kommissionen ska 
hålla följa upp i realtid och stoppa 
betalningar som överstiger ett belopp av
a) 500 000 EUR inom den första pelaren 
för direktstöd,
b) 1 000 000 EUR för investeringar inom 
den andra pelaren. Kommissionen ska 
underrättas om taket överskrids. 
Kommissionen ska utvärdera från fall till 
fall om ett undantag kan beviljas i 
vederbörligen motiverade fall. 
Kommissionen ska utarbeta tydligt 
definierade och objektiva kriterier, som 
utan onödigt dröjsmål ska offentliggöras i 
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form av riktlinjer till medlemsstaternas 
myndigheter.
Betalningar till projekt som gynnar den 
breda befolkningen och som genomförs 
av regionala och lokala myndigheter, 
kommuner eller städer bör undantas från 
dessa tak.
Kommissionen ska inrätta ett 
informations- och övervakningssystem i 
realtid genom en anpassning och 
utvidgning av Arachne-systemet eller 
andra lämpliga it-verktyg. 
Medlemsstaterna ska vara skyldiga att i 
realtid föra in alla relevanta uppgifter 
(såsom projektet, betalningar, juridiska 
personer, fysiska personer, faktiska 
betalningsmottagare osv.) i detta system 
som ett villkor för att erhålla medel inom 
ramen för denna förordning. 
Kommissionen ska använda detta 
informations- och övervakningssystem i 
realtid för att möjliggöra en exakt översikt 
över fördelningen och en rättvis 
allokering av EU-medlen och för att ha 
möjlighet att spåra och slå samman de 
fördelade finansiella medlen.
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