6.3.2013

B7-0079/122

Poprawka 122
Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul
Gauzès i inni
Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji
międzyinstytucjonalnych
B7-0079/2013
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu
negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów
wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej
COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)
– 2013/2528(RSP)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5 – litera a (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
a) W drodze odstępstwa od ustępu
pierwszego i drugiego państwa
członkowskie mogą przyznać kwotę
ryczałtową w wysokości
nieprzekraczającej kwot wymienionych w
załączniku […];
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Poprawka 123
Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul
Gauzès i inni
Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji
międzyinstytucjonalnych
B7-0079/2013
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu
negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów
wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej
COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)
– 2013/2528(RSP)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję
4. Na podstawie szacunkowego odsetka
zgłoszonego przez państwa członkowskie
na podstawie ust. 1, Komisja co roku – w
drodze aktów wykonawczych – określa
odpowiedni pułap dla płatności, o której
mowa w art. 36. Wspomniane akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 56 ust. 2.

Poprawka
4. W drodze aktów wykonawczych
Komisja przyjmuje co roku następujące
środki:

- pułapy dla płatności, o których mowa w
art. 36 na podstawie szacunkowego lub
stałego odsetka zgłoszonego przez państwa
członkowskie na podstawie ust. 1;
- kwoty wymienione w załączniku […] na
podstawie średniej wielkości gospodarstw
rolnych naleŜących do młodych rolników
oraz średniej wartości uprawnień tych
rolników.
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 56 ust. 2.
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