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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 39 črtano 

Vzajemni sklad za bolezni živali in rastlin 
ter okoljske nesreče 

 

1. Zadevni vzajemni sklad je upravičen do 
podpore, če: 

 

(a) ga je akreditiral pristojni organ v 
skladu z nacionalno zakonodajo; 

 

(b) vodi pregledno politiko, kar zadeva 
vplačila v sklad in izplačila iz njega; 

 

(c) ima oblikovana jasna pravila za 
določitev odgovornosti za kakršne koli 
nastale dolgove. 

 

2. Države članice določijo pravila za 
ustanovitev in upravljanje vzajemnih 
skladov, zlasti za odobritev izplačil 
nadomestil kmetom v primeru krize ter za 
upravljanje in spremljanje skladnosti s 
temi pravili. 

 

3. Finančni prispevki iz člena 37(1)(b) 
lahko zadevajo le: 

 

(a) upravne stroške ustanovitve 
vzajemnega sklada, razporejene na največ 
tri leta na podlagi postopnega zniževanja; 

 

(b) zneske, ki jih vzajemni skladi izplačajo 
kot finančno nadomestilo kmetom. Poleg 
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tega lahko finančni prispevki zadevajo 
obresti komercialnih posojil iz 
vzajemnega sklada za namen izplačila 
finančnega nadomestila kmetom v 
primeru krize. 

Prispevki javnih skladov se ne plačujejo 
za začetni kapital. 

 

4. Kar zadeva bolezni živali, se lahko 
finančno nadomestilo iz člena 37(1)(b) 
dodeli samo za bolezni, navedene na 
seznamu bolezni živali, ki ga je sestavila 
Svetovna organizacija za zdravje živali, 
in/ali v Prilogi k Odločbi 90/424/EGS. 

 

5. Podpora ne presega najvišje stopnje 
podpore iz Priloge I. 

 

Države članice lahko omejijo stroške, ki 
so upravičeni do podpore, z uporabo: 

 

(a) zgornjih mej za posamezni sklad;  

(b) ustreznih zgornjih mej za posamezno 
enoto. 

 

Or. en 

 

 


