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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 39 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 39 διαγράφεται 

Ταµεία αλληλοβοήθειας για τις ζωικές 
και φυτικές ασθένειες και τα 
περιβαλλοντικά συµβάντα 

 

1. Για να είναι επιλέξιµο για στήριξη, το 
σχετικό ταµείο αλληλοβοήθειας πρέπει: 

 

α) να είναι διαπιστευµένα από την 
αρµόδια αρχή σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία· 

 

β) να έχει διαφανή πολιτική για τις 
ενισχύσεις στο ταµείο και τις αναλήψεις 
από αυτό· 

 

γ) να έχει σαφείς κανόνες απόδοσης 
ευθυνών για τα χρέη που προκύπτουν· 

 

2. Τα κράτη µέλη ορίζουν τους κανόνες 
που διέπουν τη σύσταση και τη 
διαχείριση των ταµείων αλληλοβοήθειας, 
ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση 
αντισταθµιστικών ενισχύσεων στους 
γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, καθώς 
και τη διαχείριση και παρακολούθηση 
της συµµόρφωσης µε τους εν λόγω 
κανόνες. 

 

3. Οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 
στοιχείο β) µπορούν να αφορούν µόνο: 
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α) τις διοικητικές δαπάνες σύστασης του 
ταµείου αλληλοβοήθειας, µε κατανοµή σε 
τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, κατά 
φθίνοντα τρόπο· 

 

β) τα ποσά που καταβάλλονται από το 
ταµείο αλληλοβοήθειας ως χρηµατική 
αποζηµίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η 
χρηµατοδοτική συνεισφορά µπορεί να 
αφορά το επιτόκιο εµπορικών δανείων 
που συνάπτει το ταµείο αλληλοβοήθειας 
µε σκοπό την καταβολή της χρηµατικής 
αποζηµίωσης στους γεωργούς σε 
περίπτωση κρίσης. 

 

∆εν πραγµατοποιείται καµία συνεισφορά 
από δηµόσιους πόρους στο αρχικό 
µετοχικό κεφάλαιο. 

 

4. Όσον αφορά τις φυτικές ασθένειες, η 
χρηµατική αποζηµίωση βάσει του 
άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
µπορεί να χορηγείται µόνο για τις 
ασθένειες που αναγράφονται στον 
κατάλογο ζωικών ασθενειών που 
καταρτίστηκε από τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό για την Υγεία των Ζώων ή/και 
στο παράρτηµα της απόφασης 
90/424/ΕΟΚ. 

 

5. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσοστό στήριξης που προβλέπεται στο 
παράρτηµα I. 

 

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν 
τις δαπάνες που είναι επιλέξιµες για 
στήριξη επιβάλλοντας: 

 

α) ανώτατα όρια ανά ταµείο·  

β) κατάλληλα όρια ανά µονάδα.  

Or. en 

 

 


