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Ruská invaze na Ukrajinu: krizová opatření v odvětví rybolovu a akvakultury

Návrh nařízení (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Proto by mělo být možné, aby 
Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) 
zřízený nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 508/20143 podporoval 
zvláštní opatření ke zmírnění dopadů 
narušení trhu způsobeného vojenskou 
agresí Ruska vůči Ukrajině na 
dodavatelský řetězec produktů rybolovu a 
akvakultury. Uvedená opatření by měla 
zahrnovat finanční vyrovnání uznaným 
organizacím producentů a sdružením 
organizací producentů, které skladují 
produkty rybolovu nebo akvakultury v 
souladu s články 30 a 31 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1379/20134, a finanční vyrovnání 
provozovatelům v odvětví rybolovu a 
akvakultury za ušlé příjmy a za dodatečné 
náklady, které jim vznikly v důsledku 
narušení trhu způsobeného vojenskou 
agresí Ruska vůči Ukrajině a jejími dopady 
na dodavatelský řetězec produktů rybolovu 

(2) Proto by mělo být možné, aby 
Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) 
zřízený nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 508/20143 podporoval 
zvláštní opatření ke zmírnění dopadů 
narušení trhu způsobeného vojenskou 
agresí Ruska vůči Ukrajině na 
dodavatelský řetězec produktů rybolovu a 
akvakultury. Uvedená opatření by měla 
zahrnovat finanční vyrovnání uznaným 
organizacím producentů a sdružením 
organizací producentů, které skladují 
produkty rybolovu nebo akvakultury v 
souladu s články 30 a 31 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1379/20134, a finanční vyrovnání 
provozovatelům v odvětví rybolovu a 
akvakultury, včetně zpracovatelského 
odvětví, za ušlé příjmy a za dodatečné 
náklady, které jim vznikly v důsledku 
narušení trhu způsobeného vojenskou 
agresí Ruska vůči Ukrajině a jejími dopady 
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a akvakultury. Výdaje na operace 
podporované v rámci těchto opatření by 
měly být způsobilé ode dne 24. února 
2022, což je datum zahájení vojenské 
agrese Ruska vůči Ukrajině.

na dodavatelský řetězec produktů rybolovu 
a akvakultury. Výdaje na operace 
podporované v rámci těchto opatření by 
měly být způsobilé ode dne 24. února 
2022, což je datum zahájení vojenské 
agrese Ruska vůči Ukrajině.

__________________ __________________
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o 
Evropském námořním a rybářském fondu a 
o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, 
(ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) 
č. 791/2007 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. 
věst. L 149, 20.5.2014. s. 1).

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o 
Evropském námořním a rybářském fondu a 
o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, 
(ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) 
č. 791/2007 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. 
věst. L 149, 20.5.2014. s. 1).

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o společné organizaci trhů s produkty 
rybolovu a akvakultury a o změně nařízení 
Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) 
č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady 
(ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 
28.12.2013, s. 1).

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 
2013 o společné organizaci trhů s produkty 
rybolovu a akvakultury a o změně nařízení 
Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) 
č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady 
(ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 
28.12.2013, s. 1).

Odůvodnění

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) musí umožňovat změny operačních programů 
týkající se podpory stanovené v článku 48. Mnoho provozovatelů akvakultury před invazí 
předložilo ke schválení „produktivní investiční plány“ a během procesu provádění a v 
důsledku války vznikly dodatečné náklady (od 15 % do 40 %). Mnoho subjektů se potýká s 
problémy s dokončením schválených produktivních investic, což povede k omezenému čerpání 
prostředků z ENRF.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Mělo by být rovněž možné, aby 
ENRF podporoval finanční vyrovnání za 
dočasné zastavení rybolovných činností, 
pokud vojenská agrese Ruska vůči 
Ukrajině ohrožuje bezpečnost rybolovných 
činností. K tomuto dočasnému zastavení by 

(3) Mělo by být rovněž možné, aby 
ENRF podporoval finanční vyrovnání za 
dočasné zastavení rybolovných činností, 
pokud vojenská agrese Ruska vůči 
Ukrajině ohrožuje bezpečnost rybolovných 
činností nebo pokud její dopady poškozují 
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mělo dojít ke dni 24. února 2022, což je 
datum zahájení vojenské agrese Ruska vůči 
Ukrajině.

ekonomickou životaschopnost 
rybolovných operací. K tomuto dočasnému 
zastavení by mělo dojít ke dni 24. února 
2022, což je datum zahájení vojenské 
agrese Ruska vůči Ukrajině.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Vzhledem k významným 
socioekonomickým dopadům narušení 
trhu způsobeného vojenskou agresí Ruska 
vůči Ukrajině na dodavatelský řetězec 
produktů rybolovu a akvakultury by mělo 
být možné podpořit dočasné zastavení 
rybolovných činností v důsledku vojenské 
agrese Ruska vůči Ukrajině s maximální 
mírou spolufinancování ve výši 75 % 
způsobilých veřejných výdajů.

(4) Mělo by být možné podpořit obě tato 
opatření s maximální mírou 
spolufinancování ve výši 75 % způsobilých 
veřejných výdajů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zmírnění dopadů vojenské agrese Ruska 
vůči Ukrajině na odvětví rybolovu a 
akvakultury, nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z 
důvodu rozsahu a účinků navržených 
opatření, může být lépe dosaženo na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). 
V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 508/2014
Čl. 33 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dočasného zastavení rybolovných 
činností v období od 1. února do 
31. prosince 2020 v důsledku rozšíření 
onemocnění COVID-19, včetně plavidel 
provozovaných na základě dohody o 
partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, 
nebo ke dni 24. února 2022 v důsledku 
vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině, která 
ohrožuje bezpečnost rybolovných činností.

d) dočasného zastavení rybolovných 
činností v období od 1. února do 
31. prosince 2020 v důsledku rozšíření 
onemocnění COVID-19, včetně plavidel 
provozovaných na základě dohody o 
partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, 
nebo ke dni 24. února 2022 v důsledku 
vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině, která 
ohrožuje bezpečnost rybolovných činností 
nebo poškozuje ekonomickou 
životaschopnost rybolovných operací.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – návětí
Nařízení (EU) č. 508/2014
Čl. 33 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V čl. 33 odst. 1 písm. d) se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

vypouští se

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) č. 508/2014
Čl. 33 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 65 odst. 9 druhým 
pododstavcem nařízení (EU) č. 1303/2013 
a odchylně od prvního pododstavce 
uvedeného ustanovení jsou výdaje na 
operace podporované podle prvního 

V souladu s čl. 65 odst. 9 druhým 
pododstavcem nařízení (EU) č. 1303/2013 
a odchylně od prvního pododstavce 
uvedeného ustanovení jsou výdaje na 
operace podporované podle prvního 
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pododstavce písmena d) tohoto odstavce 
způsobilé od 1. února 2020, pokud jsou 
důsledkem rozšíření onemocnění COVID-
19, nebo od 24. února 2022, pokud jsou 
důsledkem vojenské agrese Ruska vůči 
Ukrajině, která ohrožuje bezpečnost 
rybolovných činností.

pododstavce písmena d) tohoto odstavce 
způsobilé od 1. února 2020, pokud jsou 
důsledkem rozšíření onemocnění COVID-
19, nebo od 24. února 2022, pokud jsou 
důsledkem vojenské agrese Ruska vůči 
Ukrajině, která ohrožuje bezpečnost 
rybolovných činností nebo poškozuje 
ekonomickou životaschopnost 
rybolovných operací.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 508/2014
Čl. 44 – odst. 4a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. ENRF může podporovat opatření pro 
dočasné zastavení rybolovných činností 
způsobené rozšířením onemocnění 
COVID-19 nebo vojenskou agresí Ruska 
vůči Ukrajině, která ohrožuje bezpečnost 
rybolovných činností, podle čl. 33 odst. 1 
písm. d) za podmínek stanovených v 
článku 33.

4a. ENRF může podporovat opatření pro 
dočasné zastavení rybolovných činností 
způsobené rozšířením onemocnění 
COVID-19 nebo vojenskou agresí Ruska 
vůči Ukrajině, která ohrožuje bezpečnost 
rybolovných činností nebo poškozuje 
ekonomickou životaschopnost 
rybolovných operací, podle čl. 33 odst. 1 
písm. d) za podmínek stanovených v 
článku 33.


