
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

6.3.2013 B7-0081/147 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  147 
Karin Kadenbach, Dan Jørgensen, Göran Färm, Marita Ulvskog, Ulrike Rodust a ďalší  
 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka 

prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

a mandáte na tieto rokovania 

 

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

2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 39 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Článok 39 vypúšťa sa 

Podielové fondy pre choroby zvierat 
a rastlín a environmentálne nehody 

 

1. Príslušný podielový fond je oprávnený 
na podporu, ak: 

 

(a) je akreditovaný príslušným orgánom 
v súlade s vnútroštátnymi predpismi, 

 

(b) má transparentnú politiku platieb do 
fondu a výberov z fondu, 

 

(c) má jasné pravidlá pridelenia 
zodpovednosti za akékoľvek vzniknuté 
pohľadávky. 

 

2. Členské štáty stanovia pravidlá 
vytvárania a riadenia podielových fondov, 
najmä pravidlá poskytovania 
kompenzačných platieb 
poľnohospodárom v prípade krízy 
a pravidlá spravovania a monitorovania 
súladu s týmito pravidlami. 

 

3. Finančné príspevky uvedené v článku 
37 ods. 1 písm. b) sa môžu vzťahovať iba 
na: 

 

(a) administratívne náklady na zriadenie 
podielového fondu rozložené degresívne 
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najviac na tri roky, 

(b) sumy vyplatené podielovým fondom 
ako finančná kompenzácia 
poľnohospodárom. Finančný príspevok 
sa ďalej môže týkať úrokov z komerčných 
úverov, ktoré vzájomný fond čerpá na účel 
vyplatenia finančnej náhrady 
poľnohospodárom v prípade krízy. 

 

Do počiatočného základného kapitálu sa 
nesmie prispievať z verejných finančných 
prostriedkov. 

 

4. Pokiaľ ide o choroby zvierat, finančná 
náhrada podľa článku 37 ods. 1 písm. b) 
sa môže poskytnúť iba za choroby, ktoré 
sú uvedené v zozname vytvorenom 
Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat 
a/alebo uvedenom v prílohe k rozhodnutiu 
Rady 90/424/EHS. 

 

5. Podpora sa obmedzuje na maximálnu 
mieru podpory stanovenú v prílohe I. 

 

Členské štáty môžu obmedziť náklady, 
ktoré sú oprávnené na podporu, 
uplatnením: 

 

(a) stropov na každý fond,  

(b) primeraných stropov na jednotku.  

Or. en 

 

 


