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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Shrnutí návrhu Komise

Od vstupu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) v platnost v roce 1994 
přispívají státy Evropského sdružení volného obchodu, jež jsou současně členy EHP 
(v současnosti Island, Lichtenštejnsko a Norsko), ke zmírňování hospodářských a sociálních 
rozdílů v rámci EHP. Jejich příspěvky byly pokaždé sjednány na období pěti let. Finanční 
příspěvky na období 2004–2009 byly sjednány v souvislosti s dohodami o rozšíření EHP z let 
2004 a 2007. 

V této souvislosti byly na stejné období 2004–2009 sjednány rovněž dva dvoustranné 
protokoly s Islandem a Norskem, které udělují určité koncese týkající se přístupu na trh
s rybami a produkty rybolovu, a to s doložkou o přezkumu, jež stanoví ukončení jejich 
platnosti současně s ukončením platnosti finančních mechanismů na období 2004–2009. 

Dne 26. září 2008 byla s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem zahájena formální jednání
o jejich finančních příspěvcích na období 2009–2014. Souběžně s těmito jednáními, ale 
nezávisle na nich, byly zahájeny také konzultace a následně jednání s Islandem a Norskem na 
základě doložky o přezkumu obou zmíněných dvoustranných protokolů týkajících se ryb. 
Tyto země tak získaly některé koncese v oblasti rybolovu, které jim poskytnou doplňkové 
roční celní kvóty na některé produkty rybolovu pocházející z těchto zemí.

Tato jednání byla uzavřena na úrovni vyjednavačů dne 18. prosince 2009. Výsledkem jednání
o obou dvoustranných protokolech o rybolovu mezi EU a Islandem a EU a Norskem na 
období 2009–2014 bylo v podstatě obnovení předchozích protokolů na období 2004–2009
s nezměněnými koncesemi pro Island a poměrně mírným zvýšením koncesí pro Norsko, na 
jehož základě Norsko obnoví ujednání o tranzitu ryb, jehož platnost rovněž skončila dne 
30. dubna 2009.

Co se týče finančního mechanismu EHP a norského finančního mechanismu, celý výsledný 
finanční balíček ve výši 1,8 miliardy EUR na období 2009–2014 zahrnuje ve srovnání
s obdobím 2004–2009 navýšení finančního mechanismu EHP o 31 procent a navýšení 
norského finančního mechanismu o 22 procent. Kvůli finanční krizi na Islandu bylo 
dohodnuto, že absolutní hodnota jeho příspěvku do finančního mechanismu EHP by se 
neměla zvyšovat. 

Vzhledem k politováníhodným zpožděním se jednání podařilo uzavřít až 18. prosince 2009,
a proto bylo nutné v zájmu bezproblémového fungování EHP zajistit, aby výše uvedené 
dohody mohly vstoupit v platnost na prozatímním základě, dokud nedojde k jejich konečnému 
uzavření. 

V  souladu s obvyklým postupem při změnách konkrétních prvků stávajících mezinárodních 
dohod se jako právní základ návrhu rozhodnutí použijí příslušné články Smlouvy o fungování 
EU, konkrétně článek 207 v případě pozměněných protokolů o rybolovu.

2. Připomínky navrhovatele
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S ohledem na výsledek výše uvedených jednání, tedy zásadní nárůst finančních mechanismů 
při nezměněných koncesích pro Island a poměrně mírném zvýšení pro Norsko, by chtěl 
navrhovatel požádat Výbor pro rybolov, aby vyjádřil pozitivní stanovisko k návrhu Komise 
KOM(2010)234.

******

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod, jako příslušný výbor, aby navrhl 
Parlamentu vyslovit souhlas.
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