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Ändringsförslag  122 
Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 
Gauzès med flera 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

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

– 2013/2528(RSP) 

Förslag till förordning 
Artikel 36 – punkt 5 – led a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (a) Genom undantag från punkterna 1 

och 2 får medlemsstaterna anslå en 

klumpsumma som inte får överstiga de 

belopp som fastställs i bilaga [...].  

Or. en 



 

AM\929538SV.doc  PE503.600v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.3.2013 B7-0079/123 

Ändringsförslag  123 
Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 
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Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

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

– 2013/2528(RSP) 

Förslag till förordning 
Artikel 37 – punkt 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. På grundval av den uppskattade 

procentandel som medlemsstaterna 

meddelar i enlighet med punkt 1 ska 

kommissionen varje år, genom 

genomförandeakter, fastställa det 

motsvarande taket för det stöd som avses i 

artikel 35. Dessa genomförandeakter ska 

antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i 

artikel 56.2. 

4. Kommissionen ska, genom 

genomförandeakter, på årsbasis 

fastställa: 

 - taket för det stöd som avses i artikel 36 

på grundval av antingen den uppskattade 

eller den fastställda procentandel som 

medlemsstaterna meddelar i enlighet med 

punkt 1, 

 - de belopp som fastställs i bilaga […] på 

grundval av medelstorleken på jordbruk 

som drivs av unga jordbrukare och det 

genomsnittliga värdet av de 

stödrättigheter som jordbrukare har. 

 Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 56.2. 

Or. en 


