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PR_COD_2app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.



RR\1235492SK.docx 3/12 PE689.649v03-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU....................5

STRUČNÉ ODÔVODNENIE....................................................................................................7

PRÍLOHA ...................................................................................................................................9

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU....................................................................................11

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE.....................12



PE689.649v03-00 4/12 RR\1235492SK.docx

SK



RR\1235492SK.docx 5/12 PE689.649v03-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2017/1004
(06975/3/21 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06975/3/21 – C9-0224/2021),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
z 12. decembra 20181,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 16. mája 20182,

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní3 k návrhu Komisie pre Európsky parlament 
a Radu (COM(2018)0390), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 
ods. 4 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre rybárstvo (A9-0222/2021),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je 
uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3. berie na vedomie spoločné vyhlásenie Rady a Komisie, ako aj vyhlásenia Komisie 
pripojené k tomuto uzneseniu;

4. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

5. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade 
s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, 
že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady 

1 Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 104.
2 Ú. v. EÚ C 361, 5.10.2018, s. 9.
3 Ú. v. EÚ C 116, 31.3.2021, s. 81.
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zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Po prijatí pozície Parlamentu v prvom čítaní v pléne 4. apríla 2019 sa začali neformálne 
rokovania s fínskym, chorvátskym, nemeckým a portugalským predsedníctvom Rady s 
cieľom dosiahnuť skorú dohodu v druhom čítaní. Po siedmich kolách trialógov dospela 
rokovacia skupina Parlamentu a Rady 3. decembra 2020 k vzájomnej dohode. Znenie dohody 
bolo predložené výboru PECH na hlasovanie 22. februára 2021 a bolo schválené veľkou 
väčšinou. Predseda výboru sa na základe schválenia výboru v liste adresovanom predsedovi 
Coreperu z 25. februára 2021 zaviazal, že plénu odporučí, aby schválilo pozíciu Rady 
v prvom čítaní bezo zmien. Po právnom a lingvistickom overení textu Rada 14. júna 2021 
prijala pozíciu v prvom čítaní, ktorou dohodu potvrdila.

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou v rámci trialógov, 
spravodajca odporúča výboru jej prijatie bez ďalších zmien. Spravodajca by chcel zdôrazniť 
najmä tieto prvky kompromisu:

Nový Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond (ENRAF) na roky 2021 – 2027 
poskytuje podporný balík vo výške 6 608 miliárd EUR s cieľom prispieť k udržateľnému 
rybolovu, akvakultúre a spracovaniu, podporiť udržateľné modré hospodárstvo a pobrežné 
komunity a podporovať medzinárodnú správu oceánov. V súlade so zelenou dohodou 
opatrenia v rámci fondu prispejú k celkovému cieľu vyčleniť 30 % finančných prostriedkov 
na opatrenia v oblasti klímy.

Nový fond upúšťa od prísnych pravidiel oprávnenosti a podmienky stanovuje len pre určité 
dotácie pre flotily. Podľa nového prístupu sú operácie, ktoré nie sú výslovne zakázané, 
oprávnené, čím sa členským štátom a rybárom poskytuje väčšia právna istota.

Konečné znenie umožňuje financovanie investícií, ktoré zlepšia energetickú efektívnosť, 
bezpečnosť a pracovné podmienky rybárskych plavidiel EÚ a zároveň zabezpečia 
udržateľnosť odvetvia. Podporuje tiež generačnú obnovu v tejto profesii podporou prvého 
získania plavidiel mladými rybármi. V texte sú obsiahnuté všetky potrebné záruky, s cieľom 
zabrániť riziku, aby dotácie EÚ mali škodlivé účinky vedúce k nadmernej kapacite a 
nadmernému rybolovu.

Jedným z úspechov Európskeho parlamentu je, že nový ENRAF bude podporovať najmä 
maloobjemový pobrežný rybolov. Členské štáty vo svojom programe zohľadnia osobitné 
potreby maloobjemového pobrežného rybolovu a opíšu druhy činností, ktoré plánujú na jeho 
rozvoj. Rovnaké preferenčné zaobchádzanie je vyhradené pre rybárov bez plavidiel a pre 
zberačov mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov.

Pre plavidlá s dĺžkou do 24 metrov sú oprávnené tieto operácie: i) výmena motorov s cieľom 
zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť emisie CO2; ii) stimulovať prístup do odvetvia podporou 
prvého získania použitých plavidiel mladými rybármi; iii) operácie, ktoré si vyžadujú viac 
priestoru na palube z dôvodu bezpečnosti alebo pohodlia posádky.

Nový fond tiež podporí európsku akvakultúru podporou investícií zameraných na posilnenie 
konkurencieschopnosti akvakultúrnej produkcie pri súčasnom zabezpečení dlhodobej 
environmentálnej udržateľnosti týchto činností. Väčšie zameranie na akvakultúru sa odráža v 



PE689.649v03-00 8/12 RR\1235492SK.docx

SK

jej zahrnutí do názvu fondu. Podporí tiež marketing, kvalitu a pridanú hodnotu produktov 
rybolovu a akvakultúry, ako aj ich spracovanie.

Je zabezpečená aj kontinuita značnej finančnej podpory pre kontrolu a presadzovanie 
rybárstva vrátane nákupu, inštalácie a riadenia sledovacích a elektronických systémov pre 
všetky plavidlá používané na účely kontroly.

Okrem toho sa zavádza systém krízového riadenia, ktorý umožní núdzovú podporu odvetviam 
rybolovu a akvakultúry v prípade závažného narušenia trhu napríklad v dôsledku krízy v 
oblasti zdravia, akou je napríklad pandémia ochorenia Covid. 

Zohľadňujú sa aj osobitné obmedzenia najvzdialenejších regiónov: ENRAF bude naďalej 
poskytovať kompenzáciu za dodatočné náklady, ktoré vnikajú týmto regiónom z dôvodu ich 
umiestnenia a ostrovného charakteru. Členské štáty by mali mať možnosť poskytnúť 
dodatočné financovanie prostredníctvom štátnej pomoci na vykonávanie tejto kompenzácie. 
Okrem toho sa bude uplatňovať vyššia intenzita pomoci ako v prípade iných operácií a 
regiónov.

A napokon, nový ENRAF obsahuje ustanovenia o podpore globálnej správy oceánov.
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PRÍLOHA

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Európsky parlament, Rada a Európska komisia uznávajú, že je potrebné urýchlene pokročiť v 
opatreniach na ochranu a zachovanie morských a pobrežných ekosystémov a biodiverzity. Všetky 
tri inštitúcie súhlasia s tým, že boj proti strate biodiverzity, ochrana a obnova ekosystémov a/alebo 
ich udržiavanie v dobrom stave si bude vyžadovať značné verejné a súkromné investície na 
vnútroštátnej i európskej úrovni, a že do biodiverzity by sa mal investovať zásadný podiel 
výdavkov fondu ENRAF. Všetky tri inštitúcie súhlasia s tým, že Európska komisia bude v 
súvislosti s programovaním fondu ENRAF na obdobie 2021 – 2027 spolupracovať s členskými 
štátmi, aby sa dosiahol celkový cieľ výdavkov v oblasti biodiverzity zdôraznený v odôvodnení 15.

Spoločné vyhlásenie Rady a Komisie

Rada a Komisia sú naďalej odhodlané snažiť sa predchádzať prerušeniu rybolovných činností 
podľa dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva tým, že sa budú usilovať o včasné 
obnovenie dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a ich vykonávacích protokolov.

Vyhlásenie Komisie

Komisia súhlasí s oprávnenosťou investícií na palubách rybárskych plavidiel súvisiacich s 
kontrolou a presadzovaním pravidiel rybolovu, či už povinných alebo nepovinných, a to pre 
všetky rybárske plavidlá Únie. Komisia sa domnieva, že tieto investície umožnia členským štátom 
plne využívať finančné zdroje dostupné z fondu ENRAF na účely kontroly a presadzovania práva, 
plniť si povinnosti, ktoré im vyplývajú z nariadenia o kontrole a z ďalších predpisov týkajúcich sa 
spoločnej rybárskej politiky, ako aj zásadne zlepšiť kultúru dodržiavania pravidiel v odvetví 
rybolovu. Komisia okrem toho očakáva, že – v súvislosti s prebiehajúcim preskúmaním 
nariadenia o kontrole – Európsky parlament a Rada podporia modernizáciu existujúcich nástrojov 
kontroly a používanie nových technológií, ktoré Komisia navrhla. Znamená to najmä zavádzanie 
inteligentných riešení na sledovanie a oznamovanie úlovkov maloobjemových plavidiel, inštaláciu 
systémov nepretržitého monitorovania výkonu motora, prechod na plne digitalizované systémy 
vysledovateľnosti v rámci všetkých produktov rybolovu (čerstvých, zmrazených alebo 
spracovaných), ako aj zavádzanie povinných systémov diaľkového elektronického monitorovania 
na palubách rybárskych plavidiel, ktoré sú založené na posúdení rizika, ako jediného účinného 
spôsobu kontroly uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky a kontroly vedľajších úlovkov citlivých 
druhov a ich odhadzovania.

Vyhlásenie Komisie

Komisia berie na vedomie doteraz zaznamenané ťažkosti pri poskytovaní štátnej pomoci na 
obnovu flotíl v najvzdialenejších regiónoch. V záujme udržateľného rozvoja týchto regiónov sa 
Komisia usiluje pomáhať členským štátom zlepšovať zber vedeckých údajov potrebných na 
dosiahnutie súladu s podmienkami účasti stanovenými v usmerneniach o štátnej pomoci, a to s 
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cieľom uľahčiť uplatňovanie usmernení týkajúcich sa preskúmania štátnej pomoci v sektore 
rybolovu a akvakultúry v najvzdialenejších regiónoch.

Vyhlásenie Komisie

Európska komisia v kontexte programovania fondu ENRAF na obdobie 2021 – 2027 aktívne 
podporí členské štáty, aby maximalizovali použitie opatrení zahrnutých v ich programoch, najmä 
podľa článku 25 (ochrana biodiverzity a ekosystémov) s cieľom dosiahnuť celkový cieľ 
poskytovania ročných výdavkov v rámci VFR na boj proti strate biodiverzity, ochranu a obnovu 
ekosystémov, ako aj na ich udržiavanie ekosystémov v dobrom stave, a to takto: 7,5 % ročných 
výdavkov v rámci VFR na ciele v oblasti biodiverzity v roku 2024 a 10 % ročných výdavkov v 
rámci VFR na ciele v oblasti biodiverzity v rokoch 2026 a 2027. Komisia bude pravidelne 
monitorovať úroveň týchto výdavkov na základe celkových oprávnených výdavkov oznámených 
prijímateľmi riadiacemu orgánu, ako aj na základe údajov predložených členským štátom. Keď z 
monitorovania vyplynie, že sa pri plnení celkového cieľa nedosiahol dostatočný pokrok, Komisia 
bude v rámci výročného hodnotiaceho zasadnutia aktívne spolupracovať s členskými štátmi s 
cieľom prijať nápravné opatrenia vrátane zmeny programu.
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