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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

39 straipsnis Išbraukta. 

Tarpusavio pagalbos fondai gyvūnų bei 

augalų ligų ir su aplinka susijusių įvykių 

atvejais 

 

1. Kad tarpusavio pagalbos fondas atitiktų 

paramos skyrimo reikalavimus, 

 

a) jis turi būti paskirtas kompetentingos 

institucijos pagal nacionalinę teisę; 

 

b) jo įmokų ir išmokų politika turi būti 

skaidri; 

 

c) jam turi būti taikomos aiškios taisykl÷s 

d÷l atsakomyb÷s skolų atvejais. 

 

2. Valstyb÷s nar÷s nustato tarpusavio 

pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 

taisykles, visų pirma d÷l kompensacinių 

išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 

ir d÷l atitikties šioms taisykl÷ms 

administravimo ir steb÷senos. 

 

3. 37 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti 

finansiniai įnašai gali būti susiję tik su: 

 

a) administracin÷mis tarpusavio pagalbos 

fondo sukūrimo sąnaudomis, 

paskirstytomis ne daugiau kaip trejiems 

metams proporcingai maž÷jančia tvarka; 

 

b) sumomis, kurios iš tarpusavio pagalbos  
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fondo išmokamos ūkininkams kaip 

finansin÷s kompensacijos. Be to, 

finansinis įnašas gali būti susijęs su 

komercinių paskolų, paimtų iš tarpusavio 

pagalbos fondo siekiant ūkininkams 

išmok÷ti finansines kompensacijas krizių 

atvejais, palūkanomis. 

Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo 

įnašo neskiriama. 

 

4. D÷l gyvūnų ligų patirtų nuotolių 

finansin÷ kompensacija pagal 37 

straipsnio 1 dalies b punktą gali būti 

skiriama tik ligų, nurodytų gyvūnų ligų 

sąraše, kurį sudar÷ Pasaulin÷ gyvūnų 

sveikatos organizacija ir (arba) kuris 

nustatytas Tarybos sprendimo 

90/424/EEB priede, atveju. 

 

5. Parama neviršija I priede nustatyto 

didžiausio paramos dydžio. 

 

Valstyb÷s nar÷s gali apriboti paramos 

skyrimo reikalavimus atitinkančias 

sąnaudas taikydamos: 

 

a) viršutines ribas fondui,  

b) atitinkamas viršutines ribas vienetui.  

Or. en 

 
 
 


