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6.3.2013 B7-0082/207 

Ändringsförslag  207 
George Lyon 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 54 
 

Text proposed by the Commission Amendment 

(54) Vad gäller Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/60/EG av den 

23 oktober 2000 om upprättande av en ram 

för gemenskapens åtgärder på 

vattenpolitikens område kommer 

bestämmelserna inte att tillämpas med 

avseende på tvärvillkor förrän alla 

medlemsstaterna har genomfört dem fullt 

ut med tydliga skyldigheter för 

jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 

för jordbruksföretagen tillämpas senast 

den 1 januari 2013. 

(54) Vad gäller Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/60/EG av den 

23 oktober 2000 om upprättande av en ram 

för gemenskapens åtgärder på 

vattenpolitikens område kan 

bestämmelserna börja tillämpas med 

avseende på tvärvillkor när alla 

medlemsstaterna har genomfört dem fullt 

ut med tydliga skyldigheter för 

jordbrukare. Införandet av nya 

bestämmelser om tvärvillkor bör föregås 

av en analys, senast den 1 januari 2015, av 

deras tillämplighet med avseende på 

tvärvillkor och konsekvenserna av 

kontrollsystemen på plats. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/208 

Ändringsförslag  208 
George Lyon 
för ALDE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0082/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 110b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 110b 

Tröskelvärde 

utgår 

Om det stödbelopp som en stödmottagare 

erhåller under ett år är samma som eller 

mindre än det belopp som medlemsstaten 

fastställer enligt artikel 49 i förordning 

(EU) nr xxxx/xxxx [förordningen om 

direktstöd] ska medlemsstaten inte 

offentliggöra stödmottagarens namn i 

enlighet med artikel 110a.1 a i denna 

förordning. 

 

De belopp som en medlemsstat fastställer 

enligt artikel 49 i förordning (EU) nr 

xxxx/xxxx [förordningen om 

direktstöd/2012] och som anmäls till 

kommissionen i enlighet med den 

förordningen ska offentliggöras av 

kommissionen i enlighet med de regler 

som antas enligt artikel 110d. 

 

Vid tillämpning av första stycket i denna 

artikel ska medlemsstaten offentliggöra 

den information som avses i leden b, c och 

d i artikel 110a.1 första stycket och 

stödmottagen ska identifieras genom en 

kod. Medlemsstaterna ska besluta om hur 

koden ska utformas. 

 

Or. en 
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