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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Zhrnutie návrhu Komisie

Od nadobudnutia platnosti Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) v roku 1994 
štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP (teraz Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), prispievajú 
k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v EHP. Tieto príspevky sa schvaľovali 
vždy na päťročné obdobia. Finančné príspevky na obdobie rokov 2004 – 2009 sa prerokovali 
v rámci dohôd o rozšírení EHP z rokov 2004 a 2007.

V tejto súvislosti sa takisto prerokovali dve bilaterálne protokoly s Islandom a Nórskom, 
ktorými sa poskytujú určité úľavy, pokiaľ ide o prístup na trh pre ryby a produkty rybného 
hospodárstva v rámci toho istého obdobia rokov 2004 – 2009, s revíznou doložkou a 
ustanovením o konečnom termíne platnosti, ktorý sa zhoduje s ukončením platnosti 
finančného mechanizmu na obdobie rokov 2004 – 2009.

Oficiálne rokovania s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o ich finančných príspevkoch 
na obdobie rokov 2009 – 2014 sa začali 26. septembra 2008. Zároveň s týmito rokovaniami, 
ale nezávisle od nich, sa začali konzultácie a neskôr rokovania v súvislosti s revíznou 
doložkou dvoch bilaterálnych protokolov s Islandom a Nórskom o rybách, ktorá im poskytuje 
určité úľavy v oblasti rybného hospodárstva a stanovuje ročné colné kvóty oslobodené od cla 
na určité produkty rybného hospodárstva pochádzajúce z týchto krajín.

Rokovania sa ukončili na úrovni vyjednávačov 18. decembra 2009. Výsledkom rokovaní 
o dvoch bilaterálnych protokoloch v oblasti rybného hospodárstva medzi EÚ a Islandom a EÚ 
a Nórskom na obdobie rokov 2009 – 2014 bolo v podstate obnovenie predchádzajúcich 
protokolov z rokov 2004 – 2009 s nezmenenými úľavami pre Island a relatívne miernym 
nárastom úľav v prípade Nórska, na základe čoho obnoví Nórsko dohodu o preprave rýb, 
ktorej platnosť takisto uplynula 30. apríla 2009.

Pokiaľ ide o finančný mechanizmus EHP a nórsky finančný mechanizmus, výsledkom je 
celkový balík vo výške 1,8 miliardy EUR na obdobie rokov 2009 – 2014, ktorý tvorí 31 % 
nárast vo finančnom mechanizme EHP a 22 % nárast v nórskom finančnom mechanizme 
v porovnaní s obdobím rokov 2004 – 2009. V dôsledku finančnej krízy sa dohodlo, že 
príspevky Islandu do finančného mechanizmu EHP by sa v absolútnom vyjadrení nemali 
zvyšovať.

Keďže rokovania zaznamenali neblahé oneskorenia a neboli ukončené do 18. decembra 2009, 
na hladké fungovanie EHP bolo nevyhnutné zabezpečiť, aby uvedené dohody mohli pred ich 
konečným uzavretím nadobudnúť platnosť na predbežnom základe.

V súlade s bežnou praxou pri úprave osobitných prvkov existujúcich medzinárodných dohôd 
sa ako právny základ pre návrhy rozhodnutí použili príslušné články Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, konkrétne článok 207 pre zmenené a doplnené protokoly o rybnom 
hospodárstve.

2. Odporúčania spravodajcu
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Spravodajca berie na vedomie výsledok týchto rokovaní, t. j. výrazný nárast vo finančnom 
mechanizme spolu s nezmenenými úľavami pre Island a len mierny nárast úľav v prípade 
Nórska, a navrhuje, aby Výbor pre rybné hospodárstvo poskytol priaznivé stanovisko 
k návrhu Komisie KOM(2010)0234.

******

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský 
výbor navrhol Európskemu parlamentu vysloviť súhlas.
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