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6.3.2013 B7-0082/207 

Amendement  207 

George Lyon 

namens de ALDE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 definitief – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 54 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(54) Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 

23 oktober 2000 tot vaststelling van een 

kader voor communautaire maatregelen 

betreffende het waterbeleid worden de 

bepalingen pas operationeel in het kader 

van de randvoorwaarden wanneer alle 

lidstaten deze volledig ten uitvoer hebben 

gelegd en met name in dit verband 

duidelijke verplichtingen voor landbouwers 

hebben vastgesteld. Overeenkomstig de 

richtlijn worden de vereisten op 

landbouwbedrijfsniveau uiterlijk op 1 

januari 2013 toegepast. 

(54) Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 

23 oktober 2000 tot vaststelling van een 

kader voor communautaire maatregelen 

betreffende het waterbeleid worden de 

bepalingen pas operationeel in het kader 

van de randvoorwaarden wanneer alle 

lidstaten deze volledig ten uitvoer hebben 

gelegd en met name in dit verband 

duidelijke verplichtingen voor landbouwers 

hebben vastgesteld. De opname van 

nieuwe regels over randvoorwaarden 

moeten worden voorafgegaan door een 

analyse, uiterlijk op 1 januari 2015, van de 

toepasbaarheid ervan binnen de 

randvoorwaarden en van de gevolgen van 

het systeem voor controles ter plaatse 

ervan. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/208 

Amendement  208 

George Lyon 

namens de ALDE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B7-0082/2013 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 definitief – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 110 ter 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 110 ter 

Drempel 

Schrappen 

Wanneer het bedrag aan steun dat een 

begunstigde in één jaar heeft ontvangen, 

gelijk is aan of lager is dan het bedrag dat 

een lidstaat krachtens artikel 49 van 

Verordening (EU) nr. RB/xxx heeft 

vastgesteld, maakt deze lidstaat de naam 

van deze begunstigde in afwijking van 

artikel 110 bis, lid 1, onder a), van de 

onderhavige verordening niet bekend. 

 

De door een lidstaat krachtens 49 van 

Verordening (EU) nr. RB/xxx vastgestelde 

en in het kader van die verordening aan 

de Commissie gemelde bedragen worden 

door de Commissie overeenkomstig de in 

het kader van artikel 110 quinquies 

vastgestelde regels openbaar gemaakt. 

 

Wanneer de eerste alinea van het 

onderhavige artikel van toepassing is, 

maken de lidstaten de in artikel 110 bis, 

lid 1, eerste alinea, onder b), c) en d), 

bedoelde informatie bekend, maar wordt 

de begunstigde aangegeven met een code. 

De lidstaten bepalen zelf wat voor code 

dat is. 

 

Or. en 
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