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Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 5 – litra a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 a) uanset stk. 1 og 2 kan medlemsstaterne 

tildele et fast beløb, som ikke må overstige 

beløbene i bilag [...] 

Or. en 
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Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. På baggrund af den anslåede procentsats, 

som medlemsstaterne har oplyst om i 

overensstemmelse med stk. 1, fastsætter 

Kommissionen det tilsvarende loft for 

betalingen i artikel 36 på årsbasis ved 

gennemførelsesretsakter. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 56, 

stk. 2. 

4. Kommissionen fastsætter ved 

gennemførelsesretsakter følgende på 

årsbasis: 

 – lofterne for de i artikel 36 omtalte 

betalinger på baggrund af enten den 

anslåede eller den faste procentsats, som 

medlemsstaterne har oplyst om i 

overensstemmelse med stk. 1 

 – de beløb, der er fastsat i bilag [...], på 

baggrund af gennemsnitstørrelsen på 

landbrug, der ejes af unge landbrugere, 

og den gennemsnitlige værdi af 

landbrugernes rettigheder. 

 Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, 

stk. 2. 

Or. en 
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