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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do 
úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska (ďalej len „Spojené 
kráľovstvo“) vystúpilo 1. februára 2020 z 
Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „Euratom“) – ďalej spolu len „Únia“ – 
a vstúpilo do prechodného obdobia. 
Uvedené časovo obmedzené obdobie sa 
dohodlo v rámci dohody o vystúpení11 
a má trvať do 31. decembra 2020. Únia 
a Spojené kráľovstvo počas prechodného 
obdobia začali formálne rokovania 
o budúcom vzťahu.

1. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska (ďalej len „Spojené 
kráľovstvo“) vystúpilo 1. februára 2020 z 
Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „Euratom“) – ďalej spolu len „Únia“ – 
a vstúpilo do prechodného obdobia. 
Uvedené časovo obmedzené obdobie sa 
dohodlo v rámci dohody o vystúpení11 
a skončilo sa 31. decembra 2020. Únia 
a Spojené kráľovstvo počas prechodného 
obdobia začali formálne rokovania 
o budúcom vzťahu.

__________________ __________________
11 Dohoda o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „dohoda o vystúpení“) (Ú. v. EÚ L 29, 
31.1.2020, s. 7).

11 Dohoda o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej 
len „dohoda o vystúpení“) (Ú. v. EÚ L 29, 
31.1.2020, s. 7).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Po skončení prechodného obdobia 
budú existovať prekážky obchodu 
a cezhraničných výmen medzi Úniou 
a Spojeným kráľovstvom. Očakávajú 
sa rozsiahle a ďalekosiahle následky pre 

(2) Od skončenia prechodného 
obdobia existujú prekážky obchodu 
a cezhraničných výmen medzi Úniou 
a Spojeným kráľovstvom. Spôsobuje to 
rozsiahle a ďalekosiahle následky pre 
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podniky, občanov a verejnú správu. Týmto 
dôsledkom sa nedá vyhnúť a 
zainteresované strany musia zaistiť, aby na 
ne boli pripravené.

podniky, občanov a verejnú správu. Týmto 
dôsledkom sa nedá vyhnúť a 
zainteresované strany musia zaistiť, aby na 
ne  pripravili.¤

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Za týchto mimoriadnych okolností 
je Únia odhodlaná zmierniť hospodársky 
vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie a preukázať solidaritu so všetkými 
členskými štátmi, najmä s tými, ktoré sú 
zasiahnuté najviac.

(3) Za týchto mimoriadnych okolností 
je Únia odhodlaná zmierniť hospodársky 
vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva 
z Únie a preukázať solidaritu so všetkými 
členskými štátmi a ich miestnymi 
územnými celkami, najmä s tými, ktoré sú 
zasiahnuté najviac.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom prispieť k hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti je vhodné, 
aby sa členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení zamerali najmä na tie 
regióny, oblasti a miestne spoločenstvá, 
ktoré budú pravdepodobne najviac 
zasiahnuté vystúpením Spojeného 
kráľovstva, vrátane tých, ktoré sú závislé 
od rybolovných činností vo vodách 
Spojeného kráľovstva. Je možné, že 
členské štáty budú musieť prijať osobitné 
opatrenia najmä na podporu podnikov 
a odvetví hospodárstva, ktoré sú 
vystúpením nepriaznivo ovplyvnené. Je 
preto vhodné poskytnúť demonštratívny 
zoznam druhov opatrení, prostredníctvom 
ktorých sa tento cieľ dosiahne s najväčšou 

(5) S cieľom prispieť k hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti je vhodné, 
aby sa členské štáty pri navrhovaní 
podporných opatrení zamerali najmä na tie 
regióny, oblasti a miestne spoločenstvá, 
ktoré budú pravdepodobne najviac 
zasiahnuté vystúpením Spojeného 
kráľovstva, vrátane tých, ktoré sú závislé 
od rybolovných činností v jeho vodách, a 
aby ich zapojili do rozhodovania o 
využívaní finančných prostriedkov. Je 
možné, že členské štáty budú musieť prijať 
osobitné opatrenia najmä na podporu 
podnikov a odvetví hospodárstva, ktoré sú 
vystúpením nepriaznivo ovplyvnené. Je 
preto vhodné poskytnúť demonštratívny 
zoznam druhov opatrení, prostredníctvom 
ktorých sa tento cieľ dosiahne s najväčšou 
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pravdepodobnosťou. pravdepodobnosťou.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom zohľadniť bezprostredný 
vplyv nepriaznivých dôsledkov vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie na členské 
štáty a ich hospodárstva a potrebu prijať 
prípadné zmierňujúce opatrenia pred 
uplynutím prechodného obdobia by sa 
obdobie oprávnenosti na vykonávanie 
takýchto opatrení malo začať od 
1. júla 2020 a malo by sa obmedziť na 
obdobie 30 mesiacov.

(7) S cieľom zohľadniť bezprostredný 
vplyv nepriaznivých dôsledkov vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Únie na členské 
štáty a ich hospodárstva a potrebu prijať 
prípadné zmierňujúce opatrenia pred 
uplynutím prechodného obdobia by sa 
obdobie oprávnenosti na vykonávanie 
takýchto opatrení malo začať od 
1. júla 2020 a trvať do 31. decembra 2022 
pre všetky odvetvia okrem rybolovu, v 
prípade ktorého sa má obdobie 
oprávnenosti predĺžiť do 30. júna 2026, 
keď bude plne účinná strata 25 % 
hodnoty produktov, ktoré európske flotily 
ulovili vo vodách Spojeného kráľovstva.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom umožniť členským štátom 
využiť dodatočné zdroje a zabezpečiť 
dostatočné finančné prostriedky na pružné 
vykonávanie opatrení v rámci rezervy by 
sa mala v roku 2021 vyplatiť významná 
časť týchto prostriedkov vo forme 
predbežného financovania. Spôsob 
rozdeľovania by mal zohľadňovať význam 
obchodu so Spojeným kráľovstvom 
a význam rybolovu vo výhradnej 
hospodárskej zóne Spojeného kráľovstva, 
a to na základe spoľahlivých a oficiálnych 
štatistík. Vzhľadom na jedinečnú povahu 

(11) S cieľom umožniť členským štátom 
využiť dodatočné zdroje a zabezpečiť 
dostatočné finančné prostriedky na pružné 
vykonávanie opatrení v rámci rezervy by 
sa mala v roku 2021 vyplatiť významná 
časť týchto prostriedkov vo forme 
predbežného financovania. Spôsob 
rozdeľovania by mal zohľadňovať význam 
obchodu so Spojeným kráľovstvom okrem 
odvetvia finančných služieb a význam 
rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne 
Spojeného kráľovstva a jeho území 
s osobitným štatútom, a to na základe 
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udalosti, ktorú predstavuje vystúpenie 
Spojeného kráľovstva z Únie, a neistotu 
spojenú s kľúčovými aspektmi vzťahu 
medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou po 
uplynutí prechodného obdobia, je zložité 
predvídať vhodné opatrenia, ktoré budú 
musieť členské štáty rýchlo prijať, aby sa 
vyrovnali s dôsledkami vystúpenia. Je 
preto nevyhnutné poskytnúť členským 
štátom flexibilitu, a najmä umožniť 
Komisii prijať rozhodnutie o financovaní, 
ktorým sa umožní predbežné financovanie 
bez povinnosti poskytnúť opis konkrétnych 
opatrení podľa článku 110 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

spoľahlivých a oficiálnych štatistík. 
Vzhľadom na jedinečnú povahu udalosti, 
ktorú predstavuje vystúpenie Spojeného 
kráľovstva z Únie, a neistotu spojenú s 
kľúčovými aspektmi vzťahu medzi 
Spojeným kráľovstvom a Úniou po 
uplynutí prechodného obdobia, je zložité 
predvídať vhodné opatrenia, ktoré budú 
musieť členské štáty rýchlo prijať, aby sa 
vyrovnali s dôsledkami vystúpenia. Je 
preto nevyhnutné poskytnúť členským 
štátom flexibilitu, a najmä umožniť 
Komisii prijať rozhodnutie o financovaní, 
ktorým sa umožní predbežné financovanie 
bez povinnosti poskytnúť opis konkrétnych 
opatrení podľa článku 110 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Pred vyplatením predbežného 
financovania by členské štáty mali Komisii 
oznámiť identitu určených subjektov 
a subjektu, ktorému sa má vyplatiť 
predbežné financovanie, a mali by potvrdiť 
vypracovanie opisov systémov, a to do 
troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

(12) Pred vyplatením predbežného 
financovania by členské štáty mali Komisii 
oznámiť identitu určených subjektov 
a subjektu, ktorému sa má vyplatiť 
predbežné financovanie, odôvodniť 
relevantnosť zvolenej územnej úrovne 
a mali by potvrdiť vypracovanie opisov 
systémov, a to do troch mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa 
financovanie sústredilo v najviac 
postihnutých regiónoch a príslušné 
územné celky boli zapojené do 
rozhodovania o využívaní rezervy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 201613 treba 
hodnotiť rezervu na základe informácií 
získaných prostredníctvom špecifických 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predchádzať nadmernej regulácii 
a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu 
k členským štátom. Tieto požiadavky by 
v prípade potreby mali zahŕňať aj 
merateľné ukazovatele ako základ pre 
hodnotenie rezervy.

(14) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 201613 treba 
hodnotiť rezervu na základe informácií 
získaných prostredníctvom špecifických 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predchádzať nadmernej regulácii 
a administratívnej záťaži, vo vzťahu 
k vnútroštátnym a územným orgánom a 
príjemcom pomoci. Tieto požiadavky by 
v prípade potreby mali zahŕňať aj 
merateľné ukazovatele ako základ pre 
hodnotenie rezervy.

__________________ __________________
13 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou 
o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 
12.5.2016, s. 1).

13 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou 
o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 
12.5.2016, s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi a konzistentnosť pri hodnotení 
žiadostí by Komisia mala posúdiť žiadosti 
v jednom balíku. Mala by sa zamerať 
najmä na oprávnenosť a presnosť 
vykázaných výdavkov, na priamu súvislosť 
výdavkov s opatreniami prijatými s cieľom 
riešiť dôsledky vystúpenia, ako aj na 
opatrenia zavedené dotknutým členským 
štátom s cieľom predchádzať dvojitému 
financovaniu. Komisia by po posúdení 
žiadostí o finančný príspevok z rezervy 
mala zúčtovať vyplatené predbežné 
financovanie a vymáhať nepoužité sumy. 
S cieľom sústrediť podporu na členské 

(15) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými členskými 
štátmi a konzistentnosť pri hodnotení 
žiadostí by Komisia mala posúdiť žiadosti 
v jednom balíku. Mala by sa zamerať 
najmä na oprávnenosť a presnosť 
vykázaných výdavkov, na priamu súvislosť 
výdavkov s opatreniami prijatými s cieľom 
riešiť dôsledky vystúpenia, ako aj na 
opatrenia zavedené dotknutým členským 
štátom s cieľom predchádzať dvojitému 
financovaniu. Komisia by po posúdení 
žiadostí o finančný príspevok z rezervy 
mala zúčtovať vyplatené predbežné 
financovanie a vymáhať nepoužité sumy. 
Vzhľadom na rozsah očakávaného 
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štáty, ktoré sú vystúpením zasiahnuté 
najviac, by malo byť v medziach 
disponibilných zdrojov možné povoliť 
ďalšiu alokáciu z rezervy pre ten členský 
štát, kde výdavky, ktoré Komisia prijala 
ako oprávnené, presiahnu sumu 
vyplatenú ako predbežné financovanie 
a 0,06 % nominálneho hrubého 
národného dôchodku (HND) dotknutého 
členského štátu v roku 2021. Vzhľadom 
na rozsah očakávaného hospodárskeho 
šoku by sa mala stanoviť možnosť 
využívať sumy vrátené z predbežného 
financovania na úhradu dodatočných 
výdavkov členských štátov.

hospodárskeho šoku by sa mala stanoviť 
možnosť využívať sumy vrátené 
z predbežného financovania na úhradu 
dodatočných výdavkov členských štátov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „referenčné obdobie“ je referenčné 
obdobie uvedené v článku 63 ods. 5 písm. 
a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
ktoré trvá od 1. júla 2020 do 31. decembra 
2022;

1. „referenčné obdobie“ je referenčné 
obdobie uvedené v článku 63 ods. 5 písm. 
a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
ktoré trvá od 1. júla 2020 do 31. decembra 
2022, pre všetky odvetvia okrem odvetvia 
rybárstva, v prípade ktorého sa má 
obdobie oprávnenosti predĺžiť do 30. júna 
2026, keď bude strata 25 % hodnoty 
produktov, ktoré európske flotily ulovili vo 
vodách Spojeného kráľovstva, plne 
účinná.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a a) časť predbežného financovania 
rezervy určená na rybolovné činnosti 
vykonávané vo VHZ Spojeného 
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kráľovstva a jeho území s osobitným 
štatútom v súlade s prílohou I sa pridelí 
sektoru rybolovu. Členské štáty sú 
povinné prideliť odvetviu rybolovu aspoň 
finančné prostriedky určené na tento účel 
v predbežnom financovaní rezervy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) opatrenia na pomoc podnikom 
a miestnym spoločenstvám, ktoré závisia 
od rybolovných činností vo vodách 
Spojeného kráľovstva;

c) opatrenia na pomoc podnikom 
a miestnym spoločenstvám, ktoré závisia 
od rybolovných činností vo vodách 
Spojeného kráľovstva, jeho území s 
osobitným postavením (vrátane 
mimoeurópskych území) a vo vodách, na 
ktoré sa vzťahujú dohody o rybolove 
s pobrežnými štátmi, kde sa rybolovné 
možnosti pre európske flotily znížili 
v dôsledku vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Európskej únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c a) kompenzačné opatrenia pre 
prevádzkovateľov v odvetví rybolovu a 
akvakultúry vrátane činností pri 
spracovaní ich produktov, ako aj 
opatrenia pomoci pri dočasnom alebo 
trvalom zastavení rybolovných činností v 
zmysle [nariadenia (EÚ) č. XX/20XX 
(nariadenie o ENRF)] za stratu príjmu a 
dodatočné náklady spôsobené znížením 
kvót, obmedzeniami výlovu druhov, na 
ktoré sa kvóty nevzťahujú, znížením 
prístupu do britských vôd a znížením 
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rybolovných možností a znížením 
rybolovných možností podľa iných dohôd 
s pobrežnými štátmi v dôsledku vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Európskej únie a 
jeho rozhodnutí v rámci výhrady č. 13 
(„Rybolov a voda“) a prílohy SERVIN-2 
(„Následné opatrenia“) k dohode vrátane 
povinnosti vylodiť úlovky v prístavoch 
Spojeného kráľovstva.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. V súlade so svojím 
inštitucionálnym a právnym rámcom a 
vzhľadom na územný rozmer rezervy 
členské štáty nadviažu dialóg s miestnymi 
a regionálnymi orgánmi najviac 
postihnutých územných celkov a zapoja 
ich do rozhodovania o využívaní rezervy s 
cieľom plne zohľadniť diferencovaný 
vplyv brexitu na územia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Odchylne od článku 12 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách sa nepoužité 
viazané a platobné rozpočtové prostriedky 
podľa tohto nariadenia automaticky 
prenášajú a môžu sa použiť do 31. 
decembra 2025. Prenesené rozpočtové 
prostriedky sa použijú v nasledujúcom 
rozpočtovom roku ako prvé.

5. Odchylne od článku 12 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách sa nepoužité 
viazané a platobné rozpočtové prostriedky 
podľa tohto nariadenia automaticky 
prenášajú a môžu sa použiť do 31. 
decembra 2026. Prenesené rozpočtové 
prostriedky sa použijú v nasledujúcom 
rozpočtovom roku ako prvé.

Or. fr



PA\1225933SK.docx 11/18 PE689.636v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia vyplatí predbežné 
financovanie do 60 dní od dátumu prijatia 
vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 2. 
Zúčtuje sa v súlade s článkom 11.

3. Komisia vyplatí predbežné 
financovanie do 30 dní od dátumu prijatia 
vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 2. 
Zúčtuje sa v súlade s článkom 11.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty predložia Komisii 
žiadosť o finančný príspevok z rezervy do 
30. septembra 2023. Komisia posúdi túto 
žiadosť a stanoví, či sa členským štátom 
poskytnú dodatočné sumy alebo či by sa 
nejaké sumy mali od členských štátov 
vymáhať v súlade s článkom 11.

1. Členské štáty predložia Komisii 
žiadosť o finančný príspevok z rezervy do 
30. septembra 2023 pre všetky odvetvia 
okrem rybolovu, v prípade ktorého sa 
žiadosti o príspevky musia predložiť do 
30. septembra 2026. Komisia posúdi túto 
žiadosť a stanoví, či sa členským štátom 
poskytnú dodatočné sumy alebo či by sa 
nejaké sumy mali od členských štátov 
vymáhať v súlade s článkom 11.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak členský štát nepredloží žiadosť 
o finančný príspevok z rezervy do 30. 
septembra 2023, Komisia bude vymáhať 
celú sumu vyplatenú danému členskému 
štátu ako predbežné financovanie.

2. Ak členský štát nepredloží žiadosť 
o finančný príspevok z rezervy do 30. 
septembra 2026 v prípade rybolovu a do 
30. septembra 2023 v prípade ostatných 
odvetví, Komisia bude vymáhať celú sumu 
vyplatenú danému členskému štátu ako 
predbežné financovanie.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) odôvodnenie oprávnenosti 
vzniknutých a zaplatených výdavkov a ich 
priamej súvislosti s vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie;

c) odôvodnenie oprávnenosti 
vzniknutých a zaplatených výdavkov a ich 
súvislosti s vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia na základe posúdenia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
stanoví:

2. Komisia na základe posúdenia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
stanoví: celkovú sumu oprávnených 
verejných výdavkov (ďalej len 
„akceptovaná suma“); vrátane 
dodatočných súm poskytnutých 
členskému štátu v súlade s odsekom 3, 
alebo či sa sumy musia vymáhať podľa 
odseku 5.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) celkovú sumu oprávnených 
verejných výdavkov (ďalej len 
„akceptovaná suma“);

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) či sa členskému štátu poskytnú 
dodatočné sumy v súlade s odsekom 3, 
alebo či sa sumy musia vymáhať podľa 
odseku 5.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak akceptovaná suma presahuje tak sumu 
predbežného financovania, ako aj 
hodnotu 0,06 % nominálneho HND 
dotknutého členského štátu v roku 2021, 
danému členskému štátu sa poskytne 
dodatočná suma z alokácie uvedenej 
v článku 4 ods. 3 písm. b) a z akýchkoľvek 
súm prenesených podľa článku 8 ods. 4.

Členským štátom sa poskytnú dodatočné 
sumy z alokácie uvedenej v článku 4 ods. 3 
písm. b) a z akýchkoľvek súm prenesených 
podľa článku 8 ods. 4.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia v takom prípade vyplatí sumu, o 
ktorú bolo presiahnuté predbežné 
financovanie vyplatené dotknutému 
členskému štátu, alebo sumu, o ktorú bolo 
presiahnutých 0,06 % nominálneho HND 
v roku 2021, podľa toho, ktorá suma je 
vyššia.

Komisia vypracuje metódu prideľovania 
dodatočných finančných prostriedkov, 
ktorá zohľadní predĺženie obdobia 
oprávnenosti do 30. júna 2026 pre 
predbežné financovanie súvisiace 
s odvetvím rybolovu.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do 30. júna 2026 
vyhodnotí rezervu z hľadiska účinnosti, 
efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a 
pridanej hodnoty EÚ. Komisia môže 
využiť všetky relevantné informácie, ktoré 
sú už k dispozícii, v súlade s článkom 128 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1. Komisia do 31. decembra 2026 
vyhodnotí rezervu z hľadiska účinnosti, 
efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a 
pridanej hodnoty EÚ. Komisia môže 
využiť všetky relevantné informácie, ktoré 
sú už k dispozícii, v súlade s článkom 128 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia do 30. júna 2027 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
implementácii rezervy.

2. Komisia do 31. decembra 2027 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o implementácii rezervy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Podiel každého členského štátu na 
predbežnom financovaní z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy sa určuje ako súčet 
faktora spojeného s rybami ulovenými vo 
vodách, ktoré patria do výlučnej 
hospodárskej zóny (VHZ) Spojeného 
kráľovstva, a faktora spojeného s 
obchodom so Spojeným kráľovstvom.

1. Podiel každého členského štátu na 
predbežnom financovaní z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy sa určuje ako súčet 
faktora spojeného s produktmi ulovenými 
vo vodách, ktoré patria do výlučnej 
hospodárskej zóny (VHZ) Spojeného 
kráľovstva a jeho území s osobitným 
štatútom.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Faktor spojený s rybami ulovenými 
vo VHZ Spojeného kráľovstva sa použije 
na alokovanie 600 miliónov EUR. Faktor 
spojený s obchodom sa použije na 
alokovanie 3,4 miliardy EUR. Obe sumy 
sú vyjadrené v cenách z roku 2018.

2. Faktor spojený s produktmi 
ulovenými vo VHZ Spojeného kráľovstva 
a jeho území s osobitným štatútom sa 
použije na alokovanie 600 miliónov EUR. 
Faktor spojený s obchodom sa použije na 
alokovanie 3,4 miliardy EUR. Obe sumy 
sú vyjadrené v cenách z roku 2018.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Faktor spojený s rybolovom sa 
stanovuje na základe tohto kritéria a 
uplatnením týchto krokov:

3. Faktor spojený s rybolovom sa 
stanovuje na základe tohto kritéria podielu 
každého členského štátu na celkovej 
hodnote produktov ulovených vo VHZ 
Spojeného kráľovstva a jeho území 
s osobitným štatútom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podiel každého členského štátu na 
celkovej hodnote rýb ulovených vo VHZ 
Spojeného kráľovstva;

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) tieto podiely sa zvyšujú pre členské 
štáty zaoberajúce sa rybolovom, ktoré sú 
nadpriemerne závislé od rýb ulovených vo 
VHZ Spojeného kráľovstva, a znižujú sa 
pre tie štáty, ktorých závislosť je pod 
priemernou hodnotou, takto:

vypúšťa sa

i) pre každý členský štát je hodnota 
rýb ulovených vo VHZ Spojeného 
kráľovstva vyjadrená ako percentuálny 
podiel celkovej hodnoty rýb ulovených 
daným členským štátom vyjadrená ako 
index priemeru EÚ (index závislosti);
ii) počiatočný podiel hodnoty rýb 
ulovených vo VHZ Spojeného kráľovstva 
sa upraví tak, že sa vynásobí indexom 
závislosti členského štátu;
iii) tieto upravené podiely sa následne 
upravia tak, aby sa zabezpečilo, že súčet 
podielov všetkých členských štátov sa 
rovná 100 %.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) obchod každého členského štátu so 
Spojeným kráľovstvom sa vyjadrí ako 
podiel obchodu EÚ so Spojeným 
kráľovstvom (obchod je súčtom dovozu a 
vývozu tovaru a služieb);

a) obchod každého členského štátu so 
Spojeným kráľovstvom sa vyjadrí ako 
podiel obchodu EÚ so Spojeným 
kráľovstvom (obchod je súčtom dovozu a 
vývozu tovaru a služieb s výnimkou 
finančných služieb);

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na posúdenie relatívneho významu 
týchto obchodných tokov pre každý 
členský štát sa súčet obchodných tokov so 
Spojeným kráľovstvom vyjadrí ako 
percentuálny podiel HDP členského štátu a 
následne sa vyjadrí ako index priemeru EÚ 
(index závislosti);

b) na posúdenie relatívneho významu 
týchto obchodných tokov pre každý 
členský štát sa súčet obchodných tokov so 
Spojeným kráľovstvom vyjadrí ako 
percentuálny podiel celkového objemu 
obchodných tokov daného členského štátu 
s celou EÚ-28 a následne sa vyjadrí ako 
index priemeru EÚ (index závislosti);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) referenčným obdobím v prípade 
hodnoty rýb ulovených vo VHZ Spojeného 
kráľovstva je obdobie 2015 – 2018;

a) referenčným obdobím v prípade 
hodnoty produktov ulovených vo VHZ 
Spojeného kráľovstva a jeho území 
s osobitným štatútom je obdobie 2015 – 
2018;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) referenčným obdobím v prípade 
hodnoty rýb ulovených vo VHZ Spojeného 
kráľovstva vyjadrenej ako podiel celkovej 
hodnoty rýb ulovených členským štátom je 
obdobie 2015 – 2018;

b) referenčným obdobím v prípade 
hodnoty produktov ulovených vo VHZ 
Spojeného kráľovstva vyjadrenej ako 
podiel celkovej hodnoty produktov 
členskými štátmi Európskej únie vo VHZ 
Spojeného kráľovstva a jeho území 
s osobitným štatútom je obdobie 2015 – 
2018;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) referenčným obdobím v prípade 
HDP a celkového počtu obyvateľov 
členských štátov je obdobie 2017 – 2019.

f) referenčným obdobím v prípade 
celkového počtu obyvateľov členských 
štátov je obdobie 2017 – 2019.

Or. fr


