
G. Modernizacja gospodarstw rolnych 

W odniesieniu do Chorwacji, w ramach ustawodawczych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na okres programo
wania 2014–2020 maksymalna wysokość pomocy na modernizację gospodarstw wiejskich wynosi 75 % kwoty kwali
fikującej się inwestycji na rzecz wprowadzenia w życie dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. 
dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego ( 1 ), przez 
maksymalny okres czterech lat od dnia przystąpienia, zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 i artykułem 5 ustęp 1 tej dyrektywy. 

H. Przestrzeganie norm 

W ramach ustawodawczych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania 2014–2020, w odnie
sieniu do Chorwacji, wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, o których mowa w załączniku II do rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 73/2009, mających zastosowanie w tym okresie programowania przestrzega się zgodnie z nastę
pującym harmonogramem: wymogi, o których mowa w pkt A załącznika II, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 
2014 r.; wymogi, o których mowa w pkt B załącznika II, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.; wymogi, 
o których mowa w pkt C załącznika II, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r. 

ZAŁĄCZNIK VII 

Szczególne zobowiązania podjęte przez Republikę Chorwacji podczas negocjacji akcesyjnych (o których mowa 
w artykule 36 ustęp 1 akapit drugi Aktu przystąpienia) 

1. Dalsza skuteczna realizacja strategii i planu działania dotyczących reformy sądownictwa. 

2. Dalsze zwiększanie niezależności, odpowiedzialności, bezstronności i profesjonalizmu wymiaru sprawiedliwości. 

3. Dalsze zwiększanie skuteczności wymiaru sprawiedliwości. 

4. Dalsze usprawnianie rozpatrywania krajowych spraw dotyczących zbrodni wojennych. 

5. Dalsze zapewnianie trwałych i konkretnych wyników dzięki skutecznym, efektywnym i bezstronnym dochodze
niom, ściganiu i orzeczeniom sądowym w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej i korupcji na 
wszystkich szczeblach, w tym również korupcji na wysokim szczeblu, oraz w odniesieniu do sektorów szczególnie 
narażonych na występowanie tego zjawiska, takich jak sektor zamówień publicznych. 

6. Dalsze zwiększanie osiągnięć w zakresie wzmacniania środków zapobiegawczych stosowanych w walce z korupcją 
i zapobieganiu konfliktom interesów. 

7. Dalsze zwiększanie ochrony mniejszości, w tym poprzez skuteczne wdrożenie ustawy konstytucyjnej o prawach 
mniejszości narodowych (CARNM). 

8. Kontynuacja prac nad nierozstrzygniętymi kwestiami związanymi z powrotem uchodźców. 

9. Dalsza poprawa ochrony praw człowieka. 

10. Kontynuacja pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii.
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( 1 ) Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1.
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