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Poprawka
skreślony

Fundusze wspólnego inwestowania
dotyczące chorób zwierząt i roślin oraz
incydentów środowiskowych
1. Kwalifikujące się do wsparcia fundusze
wspólnego inwestowania:
a) są akredytowane przez właściwy organ
zgodnie z prawem krajowym;
b) prowadzą transparentną politykę w
odniesieniu do wpłat do funduszu i
wypłat;
c) posiadają przejrzyste zasady podziału
odpowiedzialności za długi.
2. Państwa członkowskie określają zasady
tworzenia funduszy wspólnego
inwestowania i zarządzania nimi, w
szczególności w zakresie przyznawania
rolnikom rekompensat w przypadku
kryzysu oraz w zakresie zarządzania i
monitorowania zgodności z tymi
zasadami.
3. Wkład finansowy, o którym mowa w
art. 37 ust. 1 lit. b), moŜe dotyczyć
wyłącznie:
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a) kosztów administracyjnych utworzenia
funduszy wspólnego inwestowania,
rozłoŜonych na okres nieprzekraczający
trzech lat przy zastosowaniu metody
degresywnej;
b) kwot wypłaconych przez fundusz
wspólnego inwestowania jako finansowa
rekompensata dla rolników. Ponadto
wkład finansowy moŜe dotyczyć odsetek
od poŜyczek komercyjnych zaciągniętych
przez fundusz wspólnego inwestowania w
celu wypłaty rolnikom rekompensaty
finansowej w przypadku kryzysu.
Początkowy kapitał podstawowy nie jest
zasilany z wkładu ze środków publicznych.
4. W przypadku chorób zwierząt
rekompensata finansowa na mocy art. 37
ust. 1 lit. b) moŜe być przyznana tylko w
odniesieniu do chorób wymienionych w
wykazie chorób zwierząt sporządzonym
przez Światową Organizację Zdrowia
Zwierząt lub w załączniku do decyzji Rady
90/424/EWG.
5. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej
stawki wsparcia określonej w załączniku
I.
Państwa członkowskie mogą ograniczyć
koszty, które kwalifikują się do wsparcia,
przez zastosowanie:
a) pułapów w odniesieniu do funduszu;
b) odpowiednich pułapów jednostkowych.
Or. en
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