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Módosítás 2293
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak biztosítására, hogy a KAP 
finanszírozására szánt összegek 
összhangban legyenek a(z) .../.../EU 
rendelet [horizontális rendelet] 16. 
cikkének (1) bekezdésében említett éves 
felső határokkal, fenn kell tartani annak 
lehetőségét, hogy a közvetlen kifizetések 
szintjét bármely naptári évben ki lehessen 
igazítani. A közvetlen kifizetések 
kiigazítására csak a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott olyan kifizetések 
esetében kerülhet sor, amelyek az adott 
naptári évben meghaladják az 5000 EUR-t.
Figyelembe véve a Bulgária, Horvátország
és Románia esetében az összes közvetlen 
kifizetésre vonatkozó fokozatos bevezetési 
mechanizmus alkalmazásának keretében a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
közvetlen kifizetések szintjét, a pénzügyi 
fegyelem ezen eszközét Bulgária és 
Románia esetében csak 2016. január 1-
jétől, Horvátország esetében pedig csak 
2022. január 1-jétől indokolt alkalmazni.

(11) Annak biztosítására, hogy a KAP 
finanszírozására szánt összegek 
összhangban legyenek a(z) .../.../EU 
rendelet [horizontális rendelet] 16. 
cikkének (1) bekezdésében említett éves 
felső határokkal, fenn kell tartani annak 
lehetőségét, hogy a közvetlen kifizetések 
szintjét bármely naptári évben ki lehessen 
igazítani. A közvetlen kifizetések 
kiigazítására csak a mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott olyan kifizetések 
esetében kerülhet sor, amelyek az adott 
naptári évben meghaladják az 5000 EUR-t.
Figyelembe véve a Horvátország esetében 
az összes közvetlen kifizetésre vonatkozó 
fokozatos bevezetési mechanizmus 
alkalmazásának keretében a 
mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
közvetlen kifizetések szintjét, a pénzügyi 
fegyelem ezen eszközét Horvátország 
esetében csak 2022. január 1-jétől indokolt 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 2294
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés – utolsó mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fokozatosan bevezetésre kerülő 
közvetlen kifizetésekben részesülő
bulgáriai, horvátországi és romániai
mezőgazdasági termelőkkel szembeni 

A fokozatosan bevezetésre kerülő 
közvetlen kifizetésekben részesülő 
horvátországi mezőgazdasági termelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
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egyenlő bánásmód biztosítása érdekében az 
alsó küszöbértéknek a fokozatos bevezetési 
eljárás végén nyújtandó végső összegeken 
célszerű alapulniuk.

érdekében az alsó küszöbértéknek a 
fokozatos bevezetési eljárás végén 
nyújtandó végső összegeken célszerű 
alapulnia.

Or. en

Módosítás 2295
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közvetlen kifizetéseknek a 16. cikk 
szerinti fokozatos bevezetése keretében e 
cikk (1) bekezdése Bulgária és Románia 
esetében 2016. január 1-jétől,
Horvátország esetében pedig 2022. január 
1-jétől alkalmazandó.

(2) A közvetlen kifizetéseknek a 16. cikk 
szerinti fokozatos bevezetése keretében e 
cikk (1) bekezdése Horvátország esetében 
2022. január 1-jétől alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 2296
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – utolsó mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Horvátország esetében a 2014-től 2020-ig 
terjedő évek tekintetében az (1) 
bekezdésben említett igényelt vagy 
odaítélendő összeg az Va. melléklet A. 
pontjában meghatározott összeg alapján 
kerül kiszámításra.

Horvátország esetében a 2014-től 2020-ig 
terjedő évek tekintetében az (1) 
bekezdésben említett igényelt vagy 
odaítélendő összeg az Va. melléklet A. 
pontjában meghatározott összeg alapján 
kerül kiszámításra oly módon, hogy 
mindez pénzügyi szempontból ne érintse 
hátrányosan a jelenlegi 27 uniós tagállam 
közvetlen kifizetéseit.

Or. de
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Módosítás 2297
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetlen kifizetések fokozatos 
bevezetése Bulgáriában és Romániában

törölve

Or. en


