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Betalingens størrelse Betalingens størrelse 

1. Medlemsstaterne fastsætter størrelsen af 

betalingen til ordningen for mindre 

landbrugere på et af følgende niveauer, jf. 

dog stk. 2 og 3:  

1. Medlemsstaterne fastsætter størrelsen af 

betalingen til ordningen for mindre 

landbrugere på et af følgende niveauer, jf. 

dog stk. 2 og 3:  

a) et beløb, der ikke overstiger 15 % af den 

nationale gennemsnitlige betaling pr. 

støttemodtager  

a) et beløb, der ikke overstiger 15 % af den 

nationale gennemsnitlige betaling pr. 

støttemodtager  

b) et beløb svarende til den nationale 

gennemsnitlige betaling pr. hektar ganget 

med et tal svarende til antallet af hektarer 

med højst tre.  

b) et beløb svarende til 150 % af den 

nationale gennemsnitlige betaling pr. 

hektar ganget med et tal svarende til 

antallet af hektarer med højst fem.  

Det nationale gennemsnit i litra a) 

fastsættes af medlemsstaterne på grundlag 

af det nationale loft, der er fastsat i bilag II 

for kalenderåret 2019, og antallet af 

landbrugere, der har opnået 

betalingsrettigheder i henhold til artikel 21, 

stk. 1.  

Det nationale gennemsnit i litra a) 

fastsættes af medlemsstaterne på grundlag 

af det nationale loft, der er fastsat i bilag II 

for kalenderåret 2019, og antallet af 

landbrugere, der har opnået 

betalingsrettigheder i henhold til artikel 21, 

stk. 1.  

Det nationale gennemsnit i litra b) 

fastsættes af medlemsstaterne på grundlag 

af det nationale loft, der er fastsat i bilag II 

for kalenderåret 2019, og antallet af 

støtteberettigede hektar, der er anmeldt i 

Det nationale gennemsnit i litra b) 

fastsættes af medlemsstaterne på grundlag 

af det nationale loft, der er fastsat i bilag II 

for kalenderåret 2019, og antallet af 

støtteberettigede hektar, der er anmeldt i 
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2014 i henhold til artikel 26.  2014 i henhold til artikel 26.  

2. Beløbet i stk. 1 er på mindst 500 EUR 

og højst 1 000 EUR. Uanset artikel 51, stk. 

1, hvis anvendelsen af stk. 1 medfører en 

beløb under 500 EUR eller over 1 000 

EUR, rundes beløbet op eller ned til 

minimums- eller maksimumssatsen.  

2. Beløbet i stk. 1 er på mindst 1 000 EUR 

og højst 2 000 EUR. Uanset artikel 51, stk. 

1, hvis anvendelsen af stk. 1 medfører en 

beløb under 1 000 EUR eller over 

2 000 EUR, rundes beløbet op eller ned til 

minimums- eller maksimumssatsen.  

3. Uanset stk. 2 kan betalingen, jf. stk. 1, i 

Cypern og Malta fastsættes til et beløb, 

som er lavere end 500 EUR, men ikke 

lavere end 200 EUR.  

3. Uanset stk. 2 kan betalingen, jf. stk. 1, i 

Cypern og Malta fastsættes til et beløb, 

som er lavere end 500 EUR, men ikke 

lavere end 200 EUR.  

Or. pt 
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2. Hvis det samlede betalingsbeløb, som 

udbetales under ordningen for mindre 

landbrugere, overstiger 10 % af det årlige 

nationale loft i bilag II, skal 

medlemsstaterne anvende en lineær 

nedsættelse på de beløb, der betales i 

henhold til dette afsnit, for at overholde 

den angivne procentsats. 

2. Hvis det samlede betalingsbeløb, som 

udbetales under ordningen for mindre 

landbrugere, overstiger 25 % af det årlige 

nationale loft i bilag II, skal 

medlemsstaterne anvende en lineær 

nedsættelse på de beløb, der betales i 

henhold til dette afsnit, for at overholde 

den angivne procentsats. 

Or. pt 

 

 


