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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh nařízení vychází z prováděcí zprávy, kterou předložila s určitým zpožděním 
Komise dne 30. 11. 2006 v souladu s článkem 12 nařízení Rady (ES) č. 2328/2003 ze dne 22. 
prosince 2003, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při 
uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů 
a francouzských departmentů Guayana a Réunion v důsledku odlehlosti těchto regionů1. 
Prováděcí zpráva byla založena na externí studii uveřejněné v polovině září 2006, jež dospěla 
k závěru, že režim vyrovnání na období 2003–2006 přispěl ke snížení zvýšených nákladů 
spojených s odlehlostí těchto regionů a usnadnil rozvoj a konsolidaci hospodářských činností 
jak na vstupu, tak i na výstupu, a tímto způsobem přispěl ke stabilizaci a dokonce i ke zvýšení 
zaměstnanosti v oblastech s omezenými hospodářskými možnostmi. Jako příklad se uvádí 
konzervárenský průmysl na zpracování tuňáka na Azorách, filet tuňáka a tkaničnice tmavé na 
Madeiře a krevet na Guayaně.  
Tento režim byl zaveden v roce 1992 pro Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy a jeho příjemci 
byli výrobci, majitelé nebo provozovatelé plavidel registrovaných v přístavech těchto regionů 
i hospodářské subjekty působící v oblasti zpracování nebo prodeje. Režim byl poté zaveden i 
pro francouzská území: Guayanu v roce 1994 a Réunion v roce 1998. Poprvé byl prodloužen 
v roce 2003 na základě nařízení (ES) č. 2328/2003, jehož platnost vypršela v 31. prosince 
2006.  Během posledního období bylo na režim vyčleněno 60 milionů eur, přibližně 15 
milionů eur ročně, přičemž odhady na provedení jsou vysoké – 85 % – i přesto, že se objevila 
určitý nedostatek pružnosti při provádění nařízení (ES) č. 2382/2003. 
Nejvzdálenější regiony Společenství2 trpí překážkami v rozvoji v sociální a hospodářské 
oblasti vzhledem ke své odlehlosti, ostrovnímu charakteru, výlučnosti trhů, geografické 
rozptýlenosti jednotlivých částí regionů, malé rozloze a složitému povrchu a podnebí, které 
jsou pro ně charakteristické a ovlivňují rovněž odvětví rybolovu, jež v některých regionech 
představuje základní hospodářskou činnost. Jedná se o strukturální a stálé překážky rozvoje, 
proto – s ohledem na čl. 299 odst. 2 Smlouvy a na statut nejvzdálenějších regionů a vzhledem 
k tomu, že návrh na zachování současného režimu vyrovnání a změny, jejichž účelem je 
poskytnout členským státům větší pružnost při uplatňování tohoto režimu, považuje za 
pozitivní – není zřejmé, proč režim není otevřený, tj. bez časového omezení, jak je tomu u 
programů POSEI pro zemědělství. Zvážit by bylo třeba i strop finančního vyrovnání 
zvýšených nákladů, (pouhých) 75 % skutečných nákladů na dopravu a souvisejících nákladů, 
stejně jako příliš velké zaměření na dopravní náklady – více než na celkovou logiku uvádění 
na trh – což s sebou nese nutnost zohlednit náklady na výrobu a prodej v nejvzdálenějších 
regionech. V tomto smyslu a s ohledem na zvýšení těchto nákladů – zejména nákladů na 
dopravu, ke kterým došlo od roku 2003 – i na pružnost, kterou by se měl vyznačovat příští 
systém, bude nezbytné zvýšit celkovou navrženou finanční částku při současném zachování 
rozdělení prostředků mezi jednotlivé členské státy. 
Zpravodaj rovněž připomíná, že by nařízení mělo nadále obsahovat ustanovení, jež v případě 
vyrovnání pro zpracované rybí výrobky umožní používat ryby ulovené plavidly Společenství 
tehdy, když nebudou úlovky místních plavidel dostačovat pro zásobování zpracovatelského 
průmyslu.

  
1 Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 34. 
2 Regiony uvedené v čl. 299 odst. 2 Smlouvy  – francouzské zámořské departementy, Azory, Madeira a 
Kanárské ostrovy.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění -1a (nový)

(-1a) Hospodářství nejvzdálenějších 
regionů je méně stabilní, jejich rozvoj je 
ovlivňován trvalými strukturálními 
překážkami a malými možnostmi 
hospodářské diverzifikace; odvětví rybolovu 
a tradiční rybářské komunity v něm plní 
významnou úlohu při udržování 
hospodářských činností a pracovních míst 
jak na vstupu, tak na výstupu, a při podpoře 
hospodářské a sociální soudržnosti.

Odůvodnění

V této souvislosti je nutno brát ohled na trvalé strukturální překážky rozvoje nejvzdálenějších 
regionů stejně jako na sociálně-ekonomický význam odvětví rybolovu, které pro tyto regiony 
mnohdy představuje jednu z mála ekonomických možností a přispívá k hospodářské a sociální 
soudržnosti. 

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění -1b (nový)

(-1db) Je třeba brát ohled na stávající 
odvětvová specifika a rozdíly mezi 
jednotlivými nejvzdálenějšími regiony, 
vzhledem k tomu, že mají různé potřeby. 

Odůvodnění

Je třeba brát ohled na to, že i přes určité společné problémy nejvzdálenějších regionů existují 
i mezi nimi značné rozdíly, které je nutno zohlednit v tomto nařízení i při jeho provádění.

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění -1c (nový)

(-1c) Je třeba zohlednit zvýšení cen za 
dopravu a souvisejících nákladů, k němuž 
došlo zejména po roce 2003 a jež je 
způsobeno výrazným nárůstem cen nafty; 
tyto skutečnosti vedly k dalšímu růstu 
zvýšených nákladů z důvodu odlehlosti 
těchto regionů.

Odůvodnění

Je nutno poukázat na zvýšení dopravních nákladů vyplývající ze zvýšení ceny nafty, jež vedlo k 
růstu zvýšených nákladů z důvodu odlehlosti těchto regionů. 

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 1

(1) V důsledku zvláštních znevýhodnění 
uznaných v čl. 299 odst. 2 Smlouvy čelí 
odvětví rybolovu v nejvzdálenějších 
regionech Společenství obtížím, zejména
zvýšeným nákladům vynaloženým při 
uvádění na trh některých produktů rybolovu, 
které vyplývají především z nákladů na 
dopravu na evropský kontinent.

(1) V důsledku zvláštních znevýhodnění 
uznaných v čl. 299 odst. 2 Smlouvy čelí 
odvětví rybolovu v nejvzdálenějších 
regionech Společenství obtížím, zejména 
zvýšeným nákladům souvisejícím s výrobou
a uváděním na trh některých produktů 
rybolovu, které vyplývají zejména z nákladů 
na dopravu na evropský kontinent.

Odůvodnění

V souvislosti s nejvzdálenějšími regiony je třeba vzít v úvahu další faktory, zejména 
skutečnost, že chybí úspory z rozsahu a náklady na výroby jsou velmi vysoké. Proto není 
možné soustředit se pouze na náklady na dopravu, je třeba zohlednit rovněž jiné náklady na 
výrobu a na uvádění výrobků na trh.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 5

(5) Členské státy by měly stanovit částku 
vyrovnání v takové výši, která by umožnila 
vhodné vyrovnání zvýšených nákladů 
vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění 
nejvzdálenějších regionů a zejména těch, 
které souvisí s dopravou produktů na 
evropský kontinent. Aby bylo zamezeno 

(5) Členské státy by měly stanovit částku 
vyrovnání v takové výši, která by umožnila 
vhodné vyrovnání zvýšených nákladů 
vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění 
nejvzdálenějších regionů a konkrétně těch, 
které souvisí s dopravou produktů na 
evropský kontinent. Aby bylo zamezeno 
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nadměrným vyrovnáním, částka by měla být 
úměrná zvýšeným nákladům, které podpora 
vyrovnává, a v žádném případě by neměla 
překročit stanovený podíl nákladů na 
dopravu na evropský kontinent a jiných 
souvisejících nákladů. Proto by se také 
měly zohlednit jiné typy veřejné podpory, 
které mají dopad na úroveň zvýšených 
nákladů.

nadměrným vyrovnáním, částka by měla být 
úměrná zvýšeným nákladům, které podpora 
vyrovnává. Proto by se také měly zohlednit 
jiné typy veřejné podpory, které mají dopad 
na úroveň zvýšených nákladů.

Odůvodnění

Vyrovnání musí pokrývat celkové  zvýšené náklady spojené s odlehlostí těchto regionů, 
zejména pokud by mělo dojít k narušení hospodářské a sociální soudržnosti, a členským 
státům by měla být zaručena nezbytná pružnost při rozhodování o výši vyrovnání. 

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5 a) Je nutno řádné zohlednit sociálně-
hospodářský význam drobného pobřežního 
rybolovu a nutnost vytvoření podmínek pro 
jeho rozvoj.

Odůvodnění

Je důležité, aby se v nařízení přiznal význam, který má pro hospodářský rozvoj těchto regionů  
rovněž drobný pobřežní rybolov a tradiční rybolov a zdůraznila nutnost zvláštní podpory této 
součásti rybářského loďstva.

Pozměňovací návrh 7
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) Aby bylo možné provést revizi režimu
vyrovnání s ohledem na účinné plnění cílů 
tohoto nařízení, Komise by měla předložit 
zprávu založenou na nezávislém hodnocení 
Evropské radě, Evropskému parlamentu a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru, v případě potřeby doplněnou o 
legislativní návrhy.

Odůvodnění

Zavedený režim by neměl být časově omezen vzhledem ke skutečnosti,  že účelem tohoto  
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vyrovnání by mělo být překonání strukturálních překážek spojených s odlehlostí těchto 
regionů. Z tohoto důvodu není jasné, proč na rozdíl od programu POSEI pro zemědělství 
existuje v tomto případě ustanovení o ukončení platnosti (nařízení (ES) 247/2006).

Pozměňovací návrh 8
Článek 1

1. Toto nařízení zavádí pro období 2007 až 
2013 režim vyrovnání zvýšených nákladů 
(dále jen vyrovnání), které hospodářské 
subjekty stanovené v článku 3 vynaloží při 
uvádění na trh některých produktů rybolovu 
v důsledku zvláštních znevýhodnění z těchto 
regionů:

1. Toto nařízení zavádí režim vyrovnání 
zvýšených nákladů (dále jen vyrovnání), 
které hospodářské subjekty stanovené v 
článku 3 vynaloží při uvádění na trh 
některých produktů rybolovu z 
nejvzdálenějších regionů v důsledku 
zvláštních znevýhodnění z těchto regionů: 

Odůvodnění

Zvolený režim by neměl být časově omezen s ohledem na to, že účelem tohoto  vyrovnání by 
mělo být překonání strukturálních překážek spojených s odlehlostí těchto regionů. Z tohoto 
důvodu není jasné, proč na rozdíl od programu POSEI pro zemědělství existuje v tomto 
případě ustanovení o ukončení platnosti (nařízení (ES) 247/2006).

Pozměňovací návrh 9
Čl. 3 odst. 1

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, kteří 
vynakládají zvýšené náklady při uvádění 
produktů rybolovu na trh, jež vyplývají z 
odlehlosti regionů uvedených v článku 1.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nevyžaduje odůvodnění.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 4 odst. 4 písm. b)

b) ulovené rybářskými plavidly 
Společenství, která nejsou registrovaná v 
přístavu jednoho z regionů podle článku 1,

b) ulovené rybářskými plavidly 
Společenství, která nejsou registrovaná v 
přístavu jednoho z regionů podle článku 1, s 
výjimkou ryb ulovených plavidly 
Společenství v případě, kdy úlovky v 
regionech uvedených v článku 1 
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nepostačují k zásobování jejich 
zpracovatelského průmyslu.

Odůvodnění

Stejně jako u předchozího režimu je třeba pro případ nedostatečných úlovků místních plavidel 
zachovat možnost regulace zásobování místního zpracovatelského průmyslu plavidly 
Společenství, což by mělo v těchto oblastech zajistit hospodářskou činnost a pracovní místa. 

Pozměňovací návrh 11
Čl. 5 odst. 2

Vyrovnání zohledňuje: Vyrovnání zohledňuje:

a) pro každý produkt rybolovu zvýšené 
náklady vyplývající ze zvláštních 
znevýhodnění dotčených regionů, zejména 
výdaje na dopravu na evropský kontinent,

a) pro každý produkt rybolovu zvýšené 
náklady vyplývající ze zvláštních 
znevýhodnění dotčených regionů, zejména 
výdaje na dopravu na evropský kontinent a 
mezi regiony uvedenými v článku 1;

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

b) pro každý produkt rybolovu další 
náklady spojené s výdaji za dopravu v 
rámci každého regionu uvedeného v článku 
1 vyplývající z geografické rozptýlenosti 
jednotlivých částí regionu;

ba) typ příjemce s tím, že bude zvláštní 
pozornost věnována drobného pobřežnímu 
rybolovu a tradičnímu rybolovu;
bb) jakýkoli jiný typ veřejné podpory 
ovlivňující úroveň zvýšených nákladů.

Odůvodnění

Vyrovnání dalších nákladů musí rovněž zohlednit uvádění výrobků na trh v jednotlivých 
nejvzdálenějších regionech. Tento pozměňovací návrh by měl rovněž zohlednit zvýšené 
náklady na dopravu v nejvzdálenějších regionech s výraznou  geografickou rozptýleností 
jednotlivých částí regionů, jako je tomu např. u Azorů a Kanárských ostrovů s cílem 
podporovat místní trh. Doplňuje se rovněž zhodnocení typu příjemce s tím, že zvláštní 
pozornost bude věnována drobnému pobřežnímu rybolovu a tradičnímu rybolovu.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 5 odst. 3

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

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



PA\651547CS.doc 9/11 PE 384.518v01-00

CS

překročit 75 % nákladů na dopravu na 
evropský kontinent a jiných souvisejících 
nákladů. 

překročit 85 % nákladů na dopravu na 
evropský kontinent a mezi regiony 
uvedenými v článku 1 jiných souvisejících 
nákladů.

Členské státy však mohou tento limit 
překročit ve zvláštním řádně zdůvodněných 
případech, a to předložením této informace 
Komisi, a to tehdy, pokud je ohrožena 
hospodářská životaschopnost odvětví a 
zachování hospodářské činnosti a 
pracovních míst, přičemž je nutno dodržet 
zásadu, podle níž nesmí docházet k 
nadměrnému vyrovnání.

Odůvodnění

Navrhuje se zvýšení vyrovnání nákladů za dopravu a souvisejících nákladů o deset 
procentuálních bodů za účelem lepšího vyrovnání dalších nákladů, které vznikají kvůli 
odlehlosti regionů, v souladu s nařízeními o strukturálních fondech platnými pro tyto regiony 
a zaručujícími členským státům nezbytnou pružnost při rozhodování o vyrovnání v případě, že 
se jedná o ohrožení hospodářské a sociální soudržnosti. 

Pozměňovací návrh 13
Čl. 5 odst. 4

4. Celková částka vyrovnání za rok 
nepřekročí:

4. Celková částka vyrovnání za rok 
nepřekročí:

a) Azory a Madeira: 4 283 992 EUR a) Azory a Madeira: 4 855 314 EUR;
b) Kanárské ostrovy: 5 844 076 EUR b) Kanárské ostrovy: 6 623 454 EUR;

c) Francouzská Guayana a Réunion: 
4 868 700 EUR

c) Francouzská Guayana a Réunion: 5 518 
000 EUR.

Odůvodnění

Celková roční finanční částka se zvyšuje o 2 miliony EUR, přičemž se zachovává klíč pro 
rozdělení prostředků mezi členské státy, aby bylo možno čelit zvýšení nákladů na dopravu a 
energii, ke kterému dochází od roku 2003,  a s ohledem na novou pružnost, kterou nabízí 
nařízení, jež umožní lepší využívání finančních prostředků. Je třeba připomenout, že tak 
dochází ke zvýšení  celkové finanční částky  z přibližně 15 milionů EUR na přibližně 17 
milionů EUR; tato částka není příliš vysoká vzhledem k trvalým strukturálním omezením 
nejvzdálenějších regionů, přispívá však k dosažení cíle hospodářské a sociální soudržnosti.

Pozměňovací návrh 14
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Čl. 7 odst. 1, 2, 3

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 
a úroveň vyrovnání podle čl. 5 odst. 1 (dále 
jen „plán vyrovnání“) do tří měsíců od 
vstupu v platnost tohoto nařízení. 

2. V případě, že plán vyrovnání nesplňuje 
požadavky stanovené v tomto nařízení, 
požádá Komise do dvou měsíců členský stát, 
aby ho odpovídajícím způsobem pozměnil. 
V tomto případě členský stát předloží 
Komisi pozměněný plán vyrovnání.

2. V případě, že plán vyrovnání nesplňuje 
požadavky stanovené v tomto nařízení, 
požádá Komise do jednoho měsíce členský 
stát, aby ho odpovídajícím způsobem 
pozměnil. V tomto případě členský stát 
předloží Komisi pozměněný plán vyrovnání. 

3. Pokud Komise do dvou měsíců ode dne 
obdržení plánu vyrovnání podle odstavců 1 
a 2 nezareaguje, plán vyrovnání se považuje 
za schválený.

3. Pokud Komise do jednoho měsíce ode 
dne obdržení plánu vyrovnání podle 
odstavců 1 a 2 nezareaguje, plán vyrovnání 
se považuje za schválený.

Odůvodnění

Pro umožnění řádného a včasného uplatnění tohoto nařízení v roce 2007, vzhledem k 
prodlevě Komise při předkládání návrh a za účelem rychlejšího předložení a schválení plánů 
vyrovnání se navrhuje zkrátit všechny termíny o jeden měsíc.

Pozměňovací návrh 15
Článek 7a (nový)

Článek 7.-A
Státní podpora

1. Pro produkty rybolovu, na které se 
uplatňují články 87, 88 a 89 Smlouvy, může 
Komise podle čl. 299 odst. 2 Smlouvy 
povolit přidělení podpory v oblasti výroby, 
zpracování a prodeje za účelem vyrovnání 
zvláštních znevýhodnění produkce ryb v 
nejvzdálenějších regionech; tato 
znevýhodnění vyplývají z velké vzdálenosti, 
ostrovního charakteru a z odlehlosti 
nejvzdálenějších regionů

2. Členské státy mohou přidělit další 
finanční prostředky za účelem provádění 
plánů vyrovnání uvedených v článku 7. V 
tomto případě musí  členské státy přidělení 
těchto podpor oznámit a Komise jej musí v 
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souladu s tímto nařízením schválit jako 
součást plánů vyrovnání.  Proběhne-li 
oznámení podpor  tímto způsobem, bude je
Komise považovat za řádné podle čl. 88 
odst. 3 první věty Smlouvy.

Odůvodnění

Stejně jako u programu POSEI pro zemědělství a s ohledem na omezení nejvzdálenějších 
regionů je třeba zajistit možnost doplnit opatření existující v současném nařízení o státní 
podporu udělovanou členskými státy, přičemž musí být dodržen právní rámec platný pro 
přidělování pomoci na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 14 odst. 2

Použije se ode dne 1. ledna 2007 do dne 31. 
prosince 2013.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Odůvodnění

Zvolený režim by neměl být časově omezen s ohledem na to, že účelem tohoto  vyrovnání by 
mělo být překonání strukturálních překážek spojených s postavením vzdálených regionů. Z 
tohoto důvodu není jasné, proč na rozdíl od programu POSEI pro zemědělství existuje v 
tomto případě ustanovení o ukončení platnosti (nařízení (ES) 247/2006).
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