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Forslag til forordning 

Artikel 39 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 39 udgår 

Gensidige fonde i forbindelse med dyre- 

og plantesygdomme og miljøhændelser 

 

1. For at være berettiget til støtte skal den 

pågældende gensidige fond: 

 

a) akkrediteres af den kompetente 

myndighed i overensstemmelse med 

national ret 

 

b) have en åben politik over for 

indbetalinger til og udbetalinger fra 

fonden 

 

c) have klare regler om fordeling af 

ansvar for eventuel gæld. 

 

2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 

oprettelse og forvaltning af de gensidige 

fonde, navnlig for udbetaling af 

kompensation til landbrugere i tilfælde af 

krise og for administration og 

overvågning af reglernes overholdelse. 

 

3. De finansielle bidrag, der er nævnt i 

artikel 37, stk. 1, litra b), må kun vedrøre: 

 

a) de administrative omkostninger ved at 

oprette den gensidige fond fordelt 

degressivt over højst tre år 
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b) de beløb, som den gensidige fond 

betaler som finansiel kompensation til 

landbrugere. Desuden kan det finansielle 

bidrag vedrøre renter på kommercielle 

lån, som den gensidige fond har optaget 

for at betale finansiel kompensation til 

landbrugere i tilfælde af krise. 

 

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler 

til startkapital. 

 

4. Der kan kun ydes finansiel 

kompensation i henhold til artikel 37, stk. 

1, litra b), for dyresygdomme, der er 

opført på listen over dyresygdomme, som 

Verdensorganisationen for Dyresundhed 

har udarbejdet, og/eller i bilaget til 

beslutning 90/424/EØF. 

 

5. Støtten må ikke overstige den øvre 

grænse, der er fastsat i bilag I. 

 

Medlemsstaterne kan begrænse de 

omkostninger, der er berettiget til støtte, 

ved at fastsætte: 

 

a) lofter pr. fond  

b) passende lofter pr. enhed.  

Or. en 

 

 


