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1.7.2022 A9-0182/ 001-008

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-008 
predložené Výbor pre rybné hospodárstvo

Správa
Nuno Melo A9-0182/2022
Ruská invázia na Ukrajinu: krízové opatrenia v odvetviach rybolovu a akvakultúry ***I

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

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Preto by malo byť možné, aby z 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu (ENRF) zriadeného nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
508/20143 plynula podpora na osobitné 
opatrenia na zmiernenie dôsledkov 
narušenia trhu spôsobeného vojenskou 
agresiou Ruska proti Ukrajine na 
dodávateľský reťazec produktov rybolovu 
a akvakultúry. Dané opatrenia by mali 
zahŕňať finančnú kompenzáciu uznaným 
organizáciám výrobcov a združeniam 
organizácií výrobcov, ktorí skladujú 
produkty rybolovu a akvakultúry v súlade s 
článkami 30 a 31 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/20134, a 
finančnú kompenzáciu prevádzkovateľom 
v sektore rybolovu a akvakultúry za straty 
príjmu a dodatočné náklady, ktoré im 
vznikli z dôvodu narušenia trhu 
spôsobeného vojenskou agresiou Ruska 
proti Ukrajine a s ňou súvisiacich vplyvov 

(2) Preto by malo byť možné, aby z 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu (ENRF) zriadeného nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
508/20143 plynula podpora na osobitné 
opatrenia na zmiernenie dôsledkov 
narušenia trhu spôsobeného vojenskou 
agresiou Ruska proti Ukrajine na 
dodávateľský reťazec produktov rybolovu 
a akvakultúry. Dané opatrenia by mali 
zahŕňať finančnú kompenzáciu uznaným 
organizáciám výrobcov a združeniam 
organizácií výrobcov, ktorí skladujú 
produkty rybolovu a akvakultúry v súlade s 
článkami 30 a 31 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/20134, a 
finančnú kompenzáciu prevádzkovateľom 
v sektore rybolovu a akvakultúry vrátane 
spracovateľského sektora za straty príjmu 
a dodatočné náklady, ktoré im vznikli z 
dôvodu narušenia trhu spôsobeného 
vojenskou agresiou Ruska proti Ukrajine a 
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na dodávateľský reťazec produktov 
rybolovu a akvakultúry. Výdavky na 
operácie podporované v rámci daných 
opatrení by mali byť oprávnené od 24. 
februára 2022, čo je dátum začiatku ruskej 
vojenskej agresie proti Ukrajine.

s ňou súvisiacich vplyvov na dodávateľský 
reťazec produktov rybolovu a akvakultúry. 
Výdavky na operácie podporované v rámci 
daných opatrení by mali byť oprávnené od 
24. februára 2022, čo je dátum začiatku 
ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine.

__________________ __________________
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o 
Európskom námornom a rybárskom fonde, 
ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 
2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 
1198/2006 and (ES) č. 791/2007 a 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 
20.5.2014, s. 1).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o 
Európskom námornom a rybárskom fonde, 
ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 
2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 
1198/2006 and (ES) č. 791/2007 a 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 
20.5.2014, s. 1).

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 
2013 o spoločnej organizácii trhov s 
produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým 
sa menia nariadenia Rady (ES) č. 
1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. 
EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 
2013 o spoločnej organizácii trhov s 
produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým 
sa menia nariadenia Rady (ES) č. 
1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. 
EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

Odôvodnenie

ENRF musí umožňovať zmeny operačných programov súvisiacich s podporou stanovenou v 
článku 48. Mnohí prevádzkovatelia v sektore akvakultúry predložili na schválenie (pred 
inváziou) „plány produktívnych investícií“ a počas procesu realizácie a v dôsledku vojny im 
vznikli dodatočné náklady (od 15 % do 40 %). Mnohí prevádzkovatelia majú ťažkosti s 
dokončením schválených produktívnych investícií, čo povedie k zníženiu čerpania finančných 
prostriedkov z ENRF.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Takisto by malo byť možné 
poskytovať finančnú kompenzáciu z ENRF 
za dočasné zastavenie rybolovných 
činností v prípadoch, keď vojenská agresia 
Ruska voči Ukrajine ohrozuje ich 

(3) Takisto by malo byť možné 
poskytovať finančnú kompenzáciu z ENRF 
za dočasné zastavenie rybolovných 
činností v prípadoch, keď vojenská agresia 
Ruska voči Ukrajine ohrozuje ich 
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bezpečnosť. Takéto dočasné zastavenie by 
malo byť aktuálne od 24. februára 2022, čo 
je dátum začiatku ruskej vojenskej agresie 
proti Ukrajine.

bezpečnosť alebo keď jej vplyv bráni 
hospodárskej životaschopnosti 
rybolovných operácií. Takéto dočasné 
zastavenie by malo byť aktuálne od 24. 
februára 2022, čo je dátum začiatku ruskej 
vojenskej agresie proti Ukrajine.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Vzhľadom na závažné sociálno-
ekonomické následky narušenia trhu 
spôsobeného vojenskou agresiou Ruska 
proti Ukrajine na dodávateľský reťazec 
produktov rybolovu a akvakultúry by malo 
byť možné podporovať dočasné zastavenie 
rybolovných činností, ku ktorému došlo v 
dôsledku vojenskej agresie Ruska proti 
Ukrajine, s maximálnou mierou 
spolufinancovania 75 % oprávnených 
verejných výdavkov.

(4) Obidve tieto opatrenia by malo byť 
možné podporovať s maximálnou mierou 
spolufinancovania vo výške 75 % 
oprávnených verejných výdavkov.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
zmierniť vplyv vojenskej agresie Ruska 
voči Ukrajine na sektor rybolovu a 
akvakultúry, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale 
z dôvodov rozsahu a dôsledkov 
navrhovanej činnosti ho možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
Európskej únii (ďalej len „Zmluva o 
EÚ“). V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
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nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 508/2014
Článok 33 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) ak k dočasnému zastaveniu 
rybolovných činností dôjde medzi 1. 
februárom a 31. decembrom 2020 v 
dôsledku pandémie COVID-19, a to aj v 
prípade plavidiel, ktoré lovia na základe 
dohody o partnerstve v odvetví 
udržateľného rybárstva, alebo ak k nemu 
dôjde od 24. februára 2022 v dôsledku 
vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine, 
ktorá ohrozuje bezpečnosť rybolovných 
činností.

d) ak k dočasnému zastaveniu 
rybolovných činností dôjde medzi 1. 
februárom a 31. decembrom 2020 v 
dôsledku pandémie COVID-19, a to aj v 
prípade plavidiel, ktoré lovia na základe 
dohody o partnerstve v odvetví 
udržateľného rybárstva, alebo ak k nemu 
dôjde od 24. februára 2022 v dôsledku 
vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine, 
ktorá ohrozuje bezpečnosť rybolovných 
činností alebo bráni hospodárskej 
životaschopnosti rybolovných operácií.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – úvodná časť
Nariadenie (EÚ) č. 508/2014
Článok 33 – odsek 1 – písmeno d – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Článok 33 ods. 1 písm. d) druhý 
pododsek sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 508/2014
Článok 33 – odsek 1 – písmeno d – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 65 ods. 9 druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 
a odchylne od prvého pododseku 
uvedeného článku sú výdavky na operácie 
podporované podľa písmena d) prvého 
pododseku tohto odseku oprávnené od 1. 
februára 2020, ak sú dôsledkom pandémie 
COVID-19, alebo od 24. februára 2022, ak 
sú dôsledkom vojenskej agresie Ruska 
proti Ukrajine, ktorá ohrozuje bezpečnosť 
rybolovných činností.

V súlade s článkom 65 ods. 9 druhým 
pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 
a odchylne od prvého pododseku 
uvedeného článku sú výdavky na operácie 
podporované podľa písmena d) prvého 
pododseku tohto odseku oprávnené od 1. 
februára 2020, ak sú dôsledkom pandémie 
COVID-19, alebo od 24. februára 2022, ak 
sú dôsledkom vojenskej agresie Ruska 
proti Ukrajine, ktorá ohrozuje bezpečnosť 
rybolovných činností alebo bráni 
hospodárskej životaschopnosti 
rybolovných operácií.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 508/2014
Článok 44 – odsek 4a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Z EFNR sa môžu podporovať 
opatrenia na dočasné zastavenie 
rybolovných činností, ku ktorému došlo v 
dôsledku pandémie COVID-19 alebo v 
dôsledku vojenskej agresie Ruska proti 
Ukrajine, ktorá ohrozuje bezpečnosť 
rybolovných činností, ako sa stanovuje v 
článku 33 ods. 1 písm. d), za podmienok 
stanovených v článku 33.

4a. Z EFNR sa môžu podporovať 
opatrenia na dočasné zastavenie 
rybolovných činností, ku ktorému došlo v 
dôsledku pandémie COVID-19 alebo v 
dôsledku vojenskej agresie Ruska proti 
Ukrajine, ktorá ohrozuje bezpečnosť 
rybolovných činností alebo bráni 
hospodárskej životaschopnosti 
rybolovných operácií, ako sa stanovuje v 
článku 33 ods. 1 písm. d), za podmienok 
stanovených v článku 33.


