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Изменение  147 

Karin Kadenbach, Dan Jørgensen, Göran Färm, Marita Ulvskog, Ulrike Rodust и 

други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 39 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 39 заличава се 

Взаимоспомагателни фондове за 

болести по животните и по 

растенията и за екологични 

катастрофи 

 

1. За да отговаря на условията за 

подпомагане, съответният 

взаимоспомагателен фонд: 

 

a) е акредитиран от компетентния 

орган в съответствие с националното 

законодателство; 

 

б) осъществява прозрачна политика 

по отношение на плащанията във 

фонда и тегленията от фонда; 

 

в) има ясни правила за определяне на 

отговорностите за всички възникнали 

задължения. 

 

2. Държавите-членки определят 

правилата за създаване и управление 

на взаимоспомагателните фондове, а 

именно за отпускане на 

компенсаторни плащания на 

селскостопанските производители в 

случай на криза или за управлението и 

мониторинга на спазването на тези 

 



 

AM\929530BG.doc  PE503.602v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

правила. 

3. Финансовите вноски, посочени в 

член 37, параграф 1, буква б), могат да 

се отнасят единствено до: 

 

a) административните разходи за 

създаване на взаимоспомагателния 

фонд, разпределени дегресивно за 

период от максимум три години, 

 

б) сумите, изплатени от 

взаимоспомагателния фонд като 

финансова компенсация на 

селскостопанските производители. 

Освен това, финансовите вноски 

могат да се отнасят до лихвата по 

търговските заеми, взети от 

взаимоспомагателния фонд с цел 

изплащане на финансова компенсация 

на селскостопанските производители 

в случай на криза. 

 

Не се внасят публични финансови 

средства в първоначалния базов 

капитал. 

 

4. По отношение на болестите по 

животните финансова компенсация 

по член 37, параграф 1, буква б) може 

да се предостави само във връзка с 

болестите, упоменати в списъка на 

болести по животните, съставен от 

Световната организация за 

здравеопазване на животните, и/или в 

приложението към Решение 

90/424/ЕИО. 

 

5. Помощите се ограничават до 

максималния размер, определен в 

приложение І. 

 

Държавите членки могат да 

ограничат разходите, които 

отговарят на условията за финансова 

помощ, като приложат: 

 

a) тавани за всеки фонд,  

б) подходящи единични тавани.  

Or. en 


