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Pozměňovací návrh 2293
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem zajistit, aby částky určené k 
financování SZP byly v souladu s ročními 
stropy stanovenými v čl. 16 odst. 1 nařízení 
(EU) č. […] [horizontální nařízení], je 
třeba zachovat možnost úpravy výše přímé 
podpory v kterémkoli kalendářním roce. 
Úprava přímých plateb by se měla 
vztahovat pouze na ty platby poskytované 
zemědělcům, které v příslušném 
kalendářním roce překročí částku 5 000 
EUR. Vzhledem k výši přímých plateb 
poskytovaných zemědělcům v Bulharsku, 
Chorvatsku a Rumunsku v rámci 
uplatňování mechanismu postupného 
zavádění na všechny přímé platby 
poskytované v těchto členských státech by 
se měl uvedený nástroj finanční kázně 
používat v Bulharsku a Rumunsku až od 
1. ledna 2016 a v Chorvatsku až od 1. 
ledna 2022.

(11) S cílem zajistit, aby částky určené k 
financování SZP byly v souladu s ročními 
stropy stanovenými v čl. 16 odst. 1 nařízení 
(EU) č. […] [horizontální nařízení], je 
třeba zachovat možnost úpravy výše přímé 
podpory v kterémkoli kalendářním roce. 
Úprava přímých plateb by se měla 
vztahovat pouze na ty platby poskytované 
zemědělcům, které v příslušném 
kalendářním roce překročí částku 5 000 
EUR. Vzhledem k výši přímých plateb 
poskytovaných zemědělcům v Chorvatsku 
v rámci uplatňování mechanismu 
postupného zavádění na všechny přímé 
platby poskytované v tomto členském státě
by se měl uvedený nástroj finanční kázně 
používat v Chorvatsku až od 1. ledna 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 2294
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 – poslední věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu zajištění rovného zacházení se 
zemědělci v Bulharsku, Chorvatsku a 
Rumunsku, kde dochází k postupnému 
zavádění přímých plateb, by minimální 
prahové hodnoty měly vycházet 
z konečných částek, které mají být 

V zájmu zajištění rovného zacházení se 
zemědělci v Chorvatsku, kde dochází 
k postupnému zavádění přímých plateb, by 
minimální prahové hodnoty měly vycházet 
z konečných částek, které mají být 
poskytovány na konci celého tohoto 
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poskytovány na konci celého tohoto 
procesu.

procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2295
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V rámci postupného zavádění přímých 
plateb, jak je stanoveno v článku 16, se 
odstavec 1 tohoto článku použije v případě 
Bulharska a Rumunska ode dne 1. ledna 
2016 a v případě Chorvatska ode dne 1. 
ledna 2022.

2. V rámci postupného zavádění přímých 
plateb, jak je stanoveno v článku 16, se 
odstavec 1 tohoto článku použije v případě 
Chorvatska ode dne 1. ledna 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 2296
Peter Jahr

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – poslední věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V Chorvatsku se částka, o kterou bylo 
zažádáno nebo která má být poskytnuta 
podle odstavce 1 v letech 2014–2012, 
vypočte na základě částky, která je 
stanovena v příloze Va bodě A. 

V Chorvatsku se částka, o kterou bylo 
zažádáno nebo která má být poskytnuta 
podle odstavce 1 v letech 2014–2020, 
vypočte na základě částky, která je 
stanovena v příloze Va bodě A, aniž by to 
mělo negativní finanční dopad na přímé 
platby současných 27 členských států EU.

Or. de



AM\916470CS.doc 5/5 PE497.986v02-00

CS

Pozměňovací návrh 2297
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Článek 16 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postupné zavádění přímých plateb 
v Bulharsku a Rumunsku

vypouští se

Or. en


