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Návrh stanoviska (PE 384.518v01-00)
Pedro Guerreiro
Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při 
uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a 
francouzských departmentů Guyana a Réunion na období 2007 až 2013

Návrh nařízení (KOM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 17
Název

Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí 
režim vyrovnání zvýšených nákladů 
vynaložených při uvádění na trh některých 
produktů rybolovu z Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů a francouzských 
departmentů Guyana a Réunion na období 
2007 až 2013

Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí 
režim vyrovnání zvýšených nákladů 
vynaložených při uvádění na trh některých 
produktů rybolovu z Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů a francouzských 
departmentů Guyana a Réunion v důsledku 
odlehlosti těchto regionů

Or. pt

Odůvodnění

Jelikož jde o to, prodloužit současný režim vyrovnání zvýšených nákladů způsobených 
vzdálenou polohou při uvádění na trh některých produktů rybolovu v nejvzdálenějších 
regionech zavedený nařízením (ES) č. 2328/2003, jehož platnost skončila dne 31. prosince 
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2006, není pro změnu názvu žádný důvod.

Dále, jelikož je zavedený režim určen k vyrovnání zvýšených nákladů subjektů při uvádění 
produktů rybolovu nejvzdálenějších regionů na trh z důvodu jejich zvláštní nevýhody trvalého 
rázu, neměl by být režim časově omezen.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margie Sudre

Pozměňovací návrh 18
Název

Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí 
režim vyrovnání zvýšených nákladů 
vynaložených při uvádění na trh některých 
produktů rybolovu z Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů a francouzských 
departmentů Guyana a Réunion na období 
2007 až 2013.

Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí 
režim vyrovnání zvýšených nákladů při 
uvádění na trh některých produktů rybolovu 
z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů 
a francouzských departmentů Guyana 
a Réunion v důsledku odlehlosti těchto 
regionů.

Or. fr

Odůvodnění

(Tato změna se vztahuje na celý legislativní text. V případě přijetí budou muset být provedeny 
technické změny v celém textu). Režim programu POSEI pro rybolov (Program zvláštního 
řešení odlehlosti a ostrovní povahy) musí být režimem časově neomezeným po vzoru 
programu POSEI pro zemědělství, jelikož zeměpisné a strukturální potíže spojené se 
vzdálenou polohou, které jsou důvodem jeho použití, nelze změnit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margie Sudre

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) Pokud úlovky rybářského loďstva 
nejvzdálenějších regionů nestačí zásobovat 
místní zpracovatelský rybářský průmysl, je 
na místě povolit zásobování z trhu 
Společenství v mezích objemu současné 
produkce.

Or. fr
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Odůvodnění

Dovoz uvnitř Společenství by měl být povolen, pokud úlovky rybářského loďstva 
nejvzdálenějších regionů nejsou dostatečné pro zajištění rentability podniků zpracovávajících 
v těchto regionech ryby. Ve zprávě KOM(2006)0734, s. 9, uvádí Komise, že „pro určitý 
průmysl je dovoz nezbytný za účelem úspor z rozsahu produkce a pro plné využití kapacity 
podniku“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Výjimka z ustálené politiky Komise 
nepovolovat státní podpory na provoz 
v oblasti výroby a zpracování produktů 
rybolovu a jejich uvádění na trh, která je 
uvedena v příloze I Smlouvy, může být 
poskytnuta, aby zmírnila specifické potíže 
produkce ryb v nejvzdálenějších regionech 
související s odlehlostí, ostrovní povahou, 
vzdálenou polohou, malou rozlohou, 
reliéfem, klimatem a hospodářskou 
závislostí na malém počtu produktů.

Or. pt

Odůvodnění

Bod odůvodnění odpovídající návrhu zpravodaje na nový článek 7a (pozměňovací návrh 15).

Po vzoru programu POSEI pro zemědělství, zavedeném nařízením Rady (ES) č. 247/2006, 
a současně s tímto režimem, vzhledem ke specifickým potížím charakteristickým pro 
nejvzdálenější regiony, které jsou uvedeny v čl. 299 odst. 2 Smlouvy, měl by být pro 
nejvzdálenější regiony schválen výjimečný režim týkající se státních podpor, který by umožnil 
doplňovat režim vyrovnávání o vnitrostátní podpory.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margie Sudre

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Výjimka z ustálené politiky Komise 
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nepovolovat státní podpory na provoz 
v oblasti výroby a zpracování produktů 
rybolovu a jejich uvádění na trh, která 
vyplývá ze Smlouvy, může být poskytnuta, 
aby zmírnila specifické potíže produkce ryb 
v nejvzdálenějších regionech související 
s odlehlostí, ostrovní povahou, vzdálenou 
polohou, malou rozlohou, reliéfem, 
klimatem a hospodářskou závislostí na 
malém počtu produktů.

Or. fr

Odůvodnění

Evropská komise by měla nejvzdálenějším regionům poskytnout režim výjimky týkající se 
státních podpor v oblasti rybolovu po vzoru ustanovení uvedených v aktuální revizi programu 
POSEI pro zemědělství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 9

(9) Aby bylo možné rozhodnout, zda je 
vhodné s režimem vyrovnání pokračovat i 
po roce 2013, Komise by měla předložit 
zprávu založenou na nezávislém hodnocení 
Evropské radě, Evropskému parlamentu 
a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru ve stanovené lhůtě před koncem 
platnosti režimu.

(9) Do 31. prosince 2011 by Komise měla 
předložit zprávu založenou na nezávislém 
hodnocení Evropské radě, Evropskému 
parlamentu a Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru, která se bude týkat 
provádění vyrovnání, analyzuje dopad na 
uskutečňování cílů tohoto nařízení 
a případně ji budou doprovázet vhodné 
legislativní návrhy.

Or. pt

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s ustanoveními čl. 8 odst. 2 tohoto návrhu a měl by být dán 
do souladu s podobnými ustanoveními nařízení programu POSEI pro zemědělství.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Margie Sudre

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 9

(9) Aby bylo možné rozhodnout, zda je 
vhodné s režimem vyrovnání pokračovat i 
po roce 2013, Komise by měla předložit 
zprávu založenou na nezávislém hodnocení 
Evropské radě, Evropskému parlamentu 
a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru ve stanovené lhůtě před koncem 
platnosti režimu.

(9) Komise by měla předložit zprávu 
založenou na nezávislém hodnocení 
Evropské radě, Evropskému parlamentu
a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru ve stanovené lhůtě, aby prokázala 
dopad akcí uskutečněných v rámci tohoto 
nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Režim programu POSEI pro rybolov (Program zvláštního řešení odlehlosti a ostrovní 
povahy) musí být režimem časově neomezeným po vzoru programu POSEI pro zemědělství, 
jelikož zeměpisné a strukturální potíže spojené se vzdálenou polohou, které jsou důvodem 
jeho použití, nelze změnit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 24
Čl. 3 odst. 1 úvodní věta

1. Vyrovnání by měla být vyplacena 
následujícím hospodářským subjektům, kteří
vynakládají zvýšené náklady při uvádění 
produktů rybolovu na trh:

1. Vyrovnání by měla být vyplacena 
následujícím hospodářským subjektům, 
které vynakládají zvýšené náklady 
způsobené vzdálenou polohou regionů 
uvedených v článku 1 při uvádění produktů 
rybolovu na trh:

Or. pt

Odůvodnění

Změna souvisí s navrhovaným názvem tohoto nařízení. Viz pozměňovací návrh 17.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 25
Čl. 3 odst. 1 písm. c)

c) hospodářským subjektům v odvětví 
zpracování a uvádění na trh nebo sdružením 
takových hospodářských subjektů, které 
vynakládají zvýšené náklady při uvádění 
příslušných produktů na trh.

c) hospodářským subjektům v odvětví 
zpracování a uvádění na trh nebo sdružením 
takových hospodářských subjektů.

Or. pt

Odůvodnění

Text je nadbytečný, je již uveden v úvodní větě odstavce 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 26
Čl. 3 odst. 1 písm. c)

c) hospodářským subjektům v odvětví 
zpracování a uvádění na trh nebo sdružením 
takových hospodářských subjektů, které 
vynakládají zvýšené náklady při uvádění 
příslušných produktů na trh.

c) hospodářským subjektům v odvětví 
zpracování a uvádění na trh nebo sdružením 
takových hospodářských subjektů, které 
vynakládají zvýšené náklady při výrobě 
a uvádění příslušných produktů na trh.

Or. pt

Odůvodnění

Musí být zohledněny další faktory týkající se nejvzdálenějších regionů, zejména nedostatečné 
úspory z rozsahu produkce a vysoké výrobní náklady. Proto nelze pozornost přehnaně 
soustředit pouze na dopravní náklady, ale je třeba zohlednit i další výrobní náklady a náklady 
na uvádění na trh.

Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 27
Čl. 4 odst. 4a (nový)

4a. Pokud však rybolov v regionech 
uvedených v článku 1 nestačí k zabezpečení 
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činnosti místního zpracovatelského 
průmyslu, odchylně od odst. 4 písm. b) se 
výjimečně poskytuje vyrovnání na produkty 
rybolovu pocházející z rybářských lodí 
Společenství.

Or. pt

Odůvodnění

Aby byl napraven často nedostatečný rybolov rybářského loďstva registrovaného 
v nejvzdálenějších regionech a zajištěna běžná činnost místního průmyslu, mělo by být 
umožněno poskytnout také vyrovnání na produkty rybolovu pocházející z rybářských lodí 
Společenství, které nejsou registrovány v nejvzdálenějších regionech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margie Sudre

Pozměňovací návrh 28
Čl. 4 odst. 4a (nový)

4a. Pokud však produkty místního rybolovu 
nedostačují k zajištění činnosti místních 
zpracovatelských podniků, poskytne se 
vyrovnání na dodávku nezpracovaných 
produktů rybolovu pocházejících 
z členských států Evropské unie.

Or. fr

Odůvodnění

Dovoz uvnitř Společenství by měl být povolen, pokud úlovky rybářského loďstva 
nejvzdálenějších regionů nejsou dostatečné pro zajištění rentability podniků zpracovávajících 
v těchto regionech ryby. Ve zprávě KOM(2006)0734, s. 9, uvádí Komise, že „pro určitý 
průmysl je dovoz nezbytný za účelem úspor z rozsahu produkce a pro plné využití kapacity 
podniku“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 29
Čl. 5 odst. 2 písm. a)
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a) pro každý produkt rybolovu zvýšené 
náklady vyplývající ze zvláštních 
znevýhodnění dotčených regionů, zejména 
výdaje na dopravu na evropský kontinent;

(Netýká se českého znění.)

Or. pt

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 30
Čl. 5 odst. 2 písm. b)

b) jakýkoli jiný typ veřejné podpory
ovlivňující úroveň zvýšených nákladů.

b) jakýkoli jiný typ výdajů ovlivňující 
úroveň zvýšených nákladů.

Or. pt

Odůvodnění

Kromě nákladů na dopravu existují další související výdaje, které zvyšují náklady subjektů při 
uvádění produktů rybolovu na trh – například dodatečné náklady na sůl, oleje a ostatní 
suroviny používané při zpracování ryb – a které musí být také vzaty v úvahu při vyrovnání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margie Sudre

Pozměňovací návrh 31
Čl. 5 odst. 3

3. Vyrovnání by mělo být úměrné zvýšeným 
nákladům, které pokrývá, a nemělo by 
překročit 75 % nákladů na dopravu na 
evropský kontinent a jiných souvisejících 
nákladů.

3. Vyrovnání je úměrné zvýšeným 
nákladům, které pokrývá.

Or. fr

Odůvodnění

Vyrovnání nesmí vycházet pouze z nákladů na dopravu a nesmí být omezeno na 75 % těchto 
nákladů (v programu POSEI pro zemědělství není žádné omezení), i když existuje shoda, že je 
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třeba se vyhnout nadměrnému vyrovnání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 32
Čl. 5 odst. 3

3. Vyrovnání by mělo být úměrné zvýšeným 
nákladům, které pokrývá, a nemělo by 
překročit 75 % nákladů na dopravu na 
evropský kontinent a jiných souvisejících 
nákladů.

3. Vyrovnání by mělo být úměrné zvýšeným 
nákladům, které pokrývá.

Or. pt

Odůvodnění

Neměla by se stanovovat horní mez pro vyrovnání zvýšených nákladů, a to analogicky 
a srovnatelně s programem POSEI pro zemědělství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 33
Článek 6

Dotčené členské státy mohou upravit 
seznam a množství způsobilých produktů 
rybolovu uvedené v čl. 4 odst. 1 a úroveň 
náhrady uvedenou v čl. 5 odst. 1, aby byly 
zohledněny změny podmínek, jsou-li 
dodrženy celkové částky uvedené v čl. 5 
odst. 4

1. Dotčené členské státy mohou upravit 
seznam a množství způsobilých produktů 
rybolovu uvedené v čl. 4 odst. 1 a úroveň 
náhrady uvedenou v čl. 5 odst. 1, aby byly 
zohledněny změny podmínek, jsou-li 
dodrženy celkové částky uvedené v čl. 5 
odst. 4.

2. Úpravy uvedené v odstavci 1 mohou 
spočívat v úpravách množství produktů 
rybolovu, na které lze poskytnout 
vyrovnání, stejně jako úrovně náhrady 
uvnitř regionu nebo mezi regiony stejného 
členského státu.
3. Aby mohla Komise zohlednit vývoj 
okolností, může podle informací, které 
dostává od zainteresovaných členských 
států, upravit množství produktů rybolovu, 
na které lze poskytnout vyrovnání, stejně 
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jako úroveň náhrady mezi různými 
členskými státy.
Úprava je prováděna v mezích celkové 
roční částky náhrady stanovené 
rozpočtovým orgánem a aniž je tím dotčen 
klíč pro příslušné dělení, v souladu 
s částkami uvedenými v čl. 5 odst. 4.
Úprava musí kromě toho vzít v úvahu 
zejména stav biologicky citlivých zásob, 
úroveň zvýšených nákladů, kvalitativní 
a kvantitativní aspekty výroby a uvádění na 
trh.

Or. pt

Odůvodnění

Jde o to, poskytnout členským státům více pružnosti při sestavování a úpravě seznamů 
produktů rybolovu a příslušného množství, na které lze poskytnout vyrovnání, jakož i úrovně 
vyrovnání, v mezích stanovené celkové roční částky. Pružnost může spočívat v úpravě uvnitř 
regionu nebo mezi regiony stejného členského státu prostřednictvím dodržování stanovené 
horní meze a klíče pro dělení. Týká se úpravy mezi různými členskými státy, aby mohlo být 
vyrovnání stanovené tímto nařízením optimalizováno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 34
Čl. 7 odst. 1

1. Dotčené členské státy předloží Komisi 
seznam a množství podle čl. 4 odst. 1 
a úroveň vyrovnání podle čl. 5 odst. 1 (dále 
jen „plán vyrovnání“) do čtyř měsíců od 
vstupu v platnost tohoto nařízení.

1. Dotčené členské státy předloží Komisi 
seznam a množství podle čl. 4 odst. 1,
úroveň vyrovnání podle článku 5
a podrobný seznam opatření, jejichž účelem 
je kontrola dodržování ustanovení čl. 4 
odst. 2 až 4 (dále jen „plán vyrovnání“) do 
čtyř měsíců od vstupu v platnost tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zaručit, že pouze ryby lovené zcela legálně mohou využívat 
výhod vyrovnání uvedených v nařízení.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 35
Čl. 7 odst. 4

4. Pokud členský stát provádí změny podle 
článku 6, předloží Komisi pozměněný plán 
vyrovnání a obdobně se použije postup 
uvedený v odstavcích 2 a 3.

4. Pokud členský stát provádí změny podle 
článku 6, předloží Komisi pozměněný plán 
vyrovnání. Pokud Komise nereaguje do čtyř 
týdnů od data přijetí změněného plánu, 
považuje se tento za schválený.

Or. pt

Odůvodnění

Je třeba zavést rychlejší postup pro případ změny plánu vyrovnání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margie Sudre

Pozměňovací návrh 36
Čl. 7 odst. 4

4. Pokud členský stát provádí změny podle 
článku 6, předloží Komisi pozměněný plán 
vyrovnání a obdobně se použije postup 
uvedený v odstavcích 2 a 3.

4. Pokud členský stát provádí změny podle 
článku 6, předloží Komisi pozměněný plán 
vyrovnání. Pokud Komise nereaguje do čtyř 
týdnů od data přijetí změněného plánu, 
považuje se tento za schválený.

Or. fr

Odůvodnění

Tento zjednodušený a zkrácený postup by měl umožnit rychlejší reakci na „vývoj okolností“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 37
Čl. 8 odst. 1

1. Každý daný členský stát vypracuje 
výroční zprávu o provádění vyrovnání 
a předloží ji Komisi do 30. dubna každého 

1. Každý daný členský stát vypracuje 
výroční zprávu o provádění vyrovnání 
a předloží ji Komisi do 30. června každého 
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roku. roku.

Or. pt

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje obtížné obstarání statistických údajů před ukončením 
prvního čtvrtletí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margie Sudre

Pozměňovací návrh 38
Čl. 8 odst. 1

1. Každý daný členský stát vypracuje 
výroční zprávu o provádění vyrovnání 
a předloží ji Komisi do 30. dubna každého 
roku.

1. Každý daný členský stát vypracuje 
výroční zprávu o provádění vyrovnání 
a předloží ji Komisi do 30. června každého 
roku.

Or. fr

Odůvodnění

Některé členské státy potřebují více času, aby mohly vypracovat zprávu na základě 
spolehlivých informací.

Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 39
Čl. 8 odst. 2

2. Nejpozději do 31. prosince 2011 Komise 
předloží Evropskému parlamentu, Radě 
a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu založenou na nezávislém 
hodnocení o provádění vyrovnání, ke které 
případně připojí legislativní návrhy.

2. Nejpozději do 31. prosince 2011 a poté 
každých pět let Komise předloží 
Evropskému parlamentu, Radě 
a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu založenou na nezávislém 
hodnocení o provádění vyrovnání, ke které 
případně připojí legislativní návrhy.

Or. pt

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh ruší odkazy na období 2007-2013, ustanovení o zrušení platnosti 
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a zavádí ustanovení o přezkumu po vzoru programu POSEI pro zemědělství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margie Sudre

Pozměňovací návrh 40
Čl. 8 odst. 2

2. Nejpozději do 31. prosince 2011 Komise 
předloží Evropskému parlamentu, Radě 
a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu založenou na nezávislém 
hodnocení o provádění vyrovnání, ke které 
případně připojí legislativní návrhy.

3. Nejpozději do 31. prosince 2011 a poté 
každých pět let Komise předloží 
Evropskému parlamentu, Radě 
a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu založenou na nezávislém 
hodnocení o provádění vyrovnání, ke které 
případně připojí legislativní návrhy.

Or. fr

Odůvodnění

Režim programu POSEI pro rybolov (Program zvláštního řešení odlehlosti a ostrovní 
povahy) musí být režimem časově neomezeným po vzoru programu POSEI pro zemědělství, 
jelikož zeměpisné a strukturální potíže spojené se vzdálenou polohou, které jsou důvodem 
jeho použití, nelze změnit. Proto je na Komisi vyžadována pravidelně podávaná zpráva.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 41
Článek 10

Členské státy přijmou vhodná ustanovení, 
aby zajistily soulad s požadavky 
stanovenými v tomto nařízení a pravidelnost 
operací.

Členské státy přijmou vhodná ustanovení, 
aby zajistily soulad s požadavky 
stanovenými v tomto nařízení a pravidelnost 
operací. Ustanovení o sledovatelnosti 
produktů rybolovu jsou dostatečně 
podrobná, aby umožnila identifikaci 
produktů, na které nelze poskytnout 
náhradu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zavést podrobnější požadavky, aby mohlo být kontrolováno, že předmětem vyrovnání 
mohou být pouze legální produkty rybolovu.
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